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 ماده واحده: 

  ث یاز ح 1401در سال  ((شی و تجر ی تهران، ر هیشهر تهران )حوزه انتخاب  یاسالم یتهران بزرگ و شورا  یو رانندگ ی راهنمای ، یستاد  یتهران )مناطق، واحدها ی بودجه شهردار

  ششصد و هشتاد و پنج هزار و  هشتو   شصتر پانصد و ب بالغ رنقد ی غ  و  نقد  از اعم یمال یهایی دارا ی واگذار و  یاه یسرما یهایی دارا یاعتبار شامل درآمدها، واگذار  تأمینمنابع 

پانصد و شصت و هشت هزار و ششصد و  ر ب بالغ ی مال یهایی دارا تملک و یاهیسرما یهایی دارا  تملک  ها،هزینه  شامل؛ مصارف حیث از  و الیر( 568.685.000.000.000) میلیارد 

 : بر ال مشتمل یر( 568.685.000.000.000) میلیارد هشتاد و پنج 

  الیر (234.708.132.088.000)صد و هشت میلیارد و یکصد و سی و دو میلیون و هشتاد و هشت هزار هفت هزار و   و چهار دویست و سی :ایهزینه  اعتبارات - 1

و نهصد و دوازده هزار   میلیونمیلیارد و هشتصد و شصت و هفت  شش و  هفتاد و  چهارصد هزار و  بیست و شش دویست و : ای سرمایه  های یی دارا  تملک  اعتبارات  - 2

 الی ر   ( 226.476.867.912.000) 

 . باشدمی  الیر( 107.500.000.000.000) میلیارد و پانصد هزار   یکصد و هفت : یمال  یهایی دارا تملک  اعتبارات - 3

 .د ینما عمل یرنقد ی غ  بصورت را 1401 سال بودجه مصارف و منابع از( %20) درصد  بیست سقف  تا حداکثر شودیم  داده اجازه  تهران یشهردار  به

  مصوب  بودجه به نسبت و منابع تأمین اعتبار درآمدها سایر و عوارض وصول و خدمات  ارائه از ناشی وصولی درآمدهای سرجمع افزایش صورت در  است مکلف تهران شهرداری

  سند ، تهران شهر توسعه سوم سالهپنج برنامه با مطابق را یافته افزایش منابع و اقدام 1401 سال ماهآبان پایان تا  حداکثر )متمم( بودجه اصالحیه الیحه ارائه به نسبت ،1401 سال

مورخ   2863/160/ 14653مصوبه بیستمین جلسه رسمی شورای اسالمی شهر تهران به شماره ابالغی  تهران شهرداری 1401 سال بودجه و برنامه تدوین بر حاکم هایسیاست

  . نماید  پیشنهاد  بودجه  اصالحیه در 17/08/1400
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 :  یاختصاص  و یعموم ی درآمدها و منابع  مصرف و  لیتحص-(1)  کمی تبصره

 مصوبات شورای اسالمی شهر تهران:برای حصول اطمینان از تحصیل و مصرف منابع و درآمدهای عمومی و اختصاصی بر اساس قوانین، مقررات و 

داری در  »دستورالعمل خزانه، 14/08/1398مورخ  42000بر اساس »دستورالعمل طرز تهیه و تدوین، اجرا و تفریغ بودجه در شهرداری« ابالغی وزارت کشور به شماره  -1

ابالغی   «های تابعهو شرکت مؤسسات های وابسته، داری در شهرداری، سازماننامه اجرایی خزانهشیوه »، 20/02/1396مورخ  25459ها« ابالغی وزارت کشور به شماره شهرداری 

  27926/1994/160ی وابسته به شهرداری تهران« ابالغی به شماره  هاشرکتو    هازمانساهای درآمدی  و مصوبه »فهرست حساب   09/12/1399مورخ    199009وزارت کشور به شماره  

و مؤسسات وابسته شهرداری تهران موظفند کلیه منابع درآمدی خود اعم از عمومی و اختصاصی را بطور مستقیم    هاشرکت ،  هاسازمان ، تمامی واحدها، مناطق،  15/10/1393مورخ  

واریز  های بانکی وصول و به شرح ذیل به حساب ی شهر تهران و سایر قوانین مربوطتفصیل و های جامعهای مالی و معامالتی، ضوابط شهرسازی و طرح نامهارچوب آیین هدر چ

  به  را ییاجرا یواحدها یدرآمدها  زیوار گزارش است موظف تهران یشهردارد. نشوکه به پیشنهاد شهرداری تهران و تأیید شورای اسالمی شهر تهران افتتاح شده یا می  نمایند 

 شود.ها تخلف محسوب می حساب واریز مبالغ مذکور خارج از این  . کند  ارائه  تهران شهر یاسالم یشورا  به کباری  ماه( 3) سه هر واحدها ک یتفک

 ؛ خزانه  نزد یعموم یدرآمد  وجوه تمرکز  یهاحساب  به ( 1 شماره  وستیپ شرح )به  یشهردار  یعموم هایدرآمد ناشی از عوارض و  وجوه ز یوار (الف

(  2 شماره وستیپ  شرح به) نیابت از شهرداری تهرانبه  وابسته  مؤسساتو  هاشرکت  ها،سازمان و یا ی شهردار که یاختصاص درآمدهای و عوارض  از ناشی وجوه واریزب ( 

 ؛ (منبع هر یبرا  ک یتفک  به) خزانه  نزد یاختصاص یدرآمد   وجوه تمرکز  یهاحساب  به ند،ینمای م وصول

  ری غ  و  یاتیعمل ی درآمدها از اعم( »ب« جزء در مندرج  موارد  ی استثنا به) وابسته مؤسساتو  هاشرکت  ها،سازمان خاص  ی درآمدها و منابع از  حاصل وجوه هیکلواریز ج ( 

  مصوب بودجه ارچوبهچ در وصول از پس را جزء نی ا یدرآمدها از حاصل وجوه است مکلف خزانه. د نشویم  ای شده افتتاح خزانه توسط که یخاص یهاحساب  به یاتیعمل

 ؛ د ینما زی وارشهرداری تهران    وابسته مؤسساتو  هاشرکت  ها،سازمان همان  حساب به هاآن

  در  1401 سال بودجه  در شده  ینیبش ی پ رقم به نسبت  ،( »ب« جزء  شرح به)شهرداری تهران  وابسته  مؤسساتو  هاشرکت ها،سازمان ، یشهردار یاختصاص منابع مازاد ( د

  به  آن بیتصو و  د ییتأ و  ربطی ذ ی واحدها توسط برنامه ارائه از  پس  صرفاً شده  ادی منابع از  استفاده  هرگونه و  مسدود  ی دارخزانه  توسط  مربوطه یاختصاص  وجوه  تمرکز حساب
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  اعتبار ص یتخص تهی کم ، یاختصاص منابع مازاد وجود صورت  در. بود خواهد  ریپذ امکان  ص، یتخص  تهی کم و  شورا امور و  یانسان هیسرما توسعه ، یزیربرنامه  معاونت در  بیترت

 ؛د ینما اقدام یقانون مصرف موارد با متناسب  د یجد  یاختصاص یهاپروژه  فیتعر  به نسبت تا بود خواهد  مجاز

  به استناد  1401 سال بودجه در مصوب اعتبارات  سقف  از( »ب« جزء در مندرج موارد  یاستثنا به) وابسته مؤسساتو  هاشرکت ها،سازمان خاص ی درآمدها وصولی مازاد (ه

 .گردد واریز  خزانه در  عمومی وجوه تمرکز حساب  به، است  شهرداری به متعلقکه  شرکت آن سهام به تناسبباید  هاشهرداری   مالی  نامه آیین (29)  ماده مفاد

 :به است منوط 1401 سال اول  ماهه( 3) سه در  تهران ی شهردار وابسته یهاشرکت و هاسازمان مصوب  اعتبارات بابت رنقد ی غ  و نقد  منابع هرگونه پرداخت  و  اعتبار ص یتخص -2

 تهران؛ شهر یاسالم  یشورا توسط هاحساب  ن یا  د ییتأ و  یدارخزانه  کل  اداره به  وابسته مؤسساتو   هاشرکت ها،سازمان یدرآمد   یهاحساب   هیکل فهرست اعالم •

  مورخ 21722/4004/160 شماره  به یابالغ  تهران«  ی شهردار در یحسابیذ عوامل  »انتخاب  مصوبه( 4)  تبصره  ی اجرا در  واحد  آن  حسابیذ مقامقائم امضاء ی معرف •

 .1401 نی فرورد انیپا تا حداکثر عامل بانک به مجاز امضاء  صاحبان از ی کی عنوان به 21/10/1392

  ن یی تع  یهاتیمامور ا ی تیمامور حوزه  مصارف در  صرفاً  را  مصوبه  ن ی ا 2 شماره وست یپ در  مذکور یاختصاص یدرآمدها صددرصد  موظفند  تهران یشهردار  ی واحدها هیکل -3

  ته یکم به ماهانه صورت به را آن مصارف و یاختصاص منابع تحقق ینیبش یپ گزارش است موظف یشهر اقتصاد و  یمال معاونت. د نینما نهی هز مصوب بودجه ارچوبهچ در و شده

 .د ینما ارائه تهران شهر یاسالم ی شورا  به گزارش یبرا  ص یتخص

  ، 14/08/1398  مورخ   42000  شماره  به  کشور  وزارت  یابالغ   "ی شهردار  در   بودجه  غیتفر  و   اجرا  ن، ی تدو  و   ه یته  طرز  دستورالعمل "  و   های شهردار  قانون  79  ماده   مفاد   یراستا   در -4

  و ضوابط تیرعا با  و( صیتخص ته یکم  در  شده نیی تع یهاسقف  تا) مصوب  بودجه ی اعتبار یهاف یرد به تفکیک ( هانه ی هز و  پرداخت ش یپ  الحساب،ی عل شامل) هاپرداخت  هیکل

  هر  تحت فوق ارچوبهچ  از  خارج  پرداخت هرگونه. گرفت خواهد  صورت  تهران  ی شهردار حساب یذ مقامانقائم و حساب یذ خرج  ن ی ح ی مال نظارت اعمال  با  و  مربوطه  مقررات 

 .گرددی م محسوب تخلف و  بوده ممنوع عنوان
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داری الکترونیک و حذف  نسبت به استقرار خزانه  1401ساله سوم توسعه شهر تهران از ابتدای تیرماه برنامه پنج  35داری شهرداری تهران مکلف است در اجرای ماده خزانه  -5

ها و مؤسسات وابسته و جایگزین نمودن دریافت و پرداخت الکترونیک به منظور مدیریت جریان نقدینگی  ها، شرکت در کلیه واحدهای شهرداری، سازمان  نقد هرگونه دریافت وجه 

 اقدام نماید.

در قالب مازاد درآمد بر هزینه )سود( ( این تبصره  1اجرای مفاد بند )   موظفند با(  کی   شماره   جدول )به شرح مندرج در    تهران   ی شهردار   وابسته  مؤسساتو    هاشرکت  ها،سازمان -6

 .نمایند   اقدام   تهران   ی شهردار   خزانه   حساب   واریز وجوه به   به  نسبت  حسابرسی   و   مجامع   امور   کل  اداره   نظارت  با یا مازاد درآمد بر هزینه سنواتی )سود انباشته(  

 )جدول شماره یک( 

 شهرداری )مبالغ به هزار ریال(سهم  شرکت/نام سازمان ردیف

 1.000.000.000 ارتباطات   و  اطالعات ی فناور 1

 3.500.000.000 بهشت زهرا)س(  2

 500.000.000 ی مهندس و ی فن مشاور 3

 10.000.000 تهران  مهندسی و عمران شهر  4

 1.000.000.000 ی مردم یهامشارکت و یگذارهیسرما 5

 5.000.000 رسا امیپ 6

 50.000.000 سالم شهر  7

 70.000.000 نوسازی عباس آباد 8

 5.000.000.000 خدمات کاالی شهروند  10

 11.135.000.000 جمع کل 
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 :اجرای بودجه-(2) دوم  تبصره

 به منظور کاهش انحراف عملکردی از بودجه مصوب، شهرداری تهران موظف است:

های این مصوبه را پس از ابالغ شورای  ای و راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و مفاد تبصره های سرمایه های مالی و تملک داراییای، تملک دارایی اعتبارات مصوب هزینه  -1

ابالغ نموده و از طریق انتشار اطالعات در سامانه   وابسته  مؤسساتو  هاشرکت ها،سازماناسالمی شهر تهران و طی مراحل قانونی مربوطه به کلیه مناطق، واحدهای اجرایی و 

 . شفافیت در دسترس عموم شهروندان قرار دهد 

هر  حداکثر  11/05/1396مورخ  16919ها ابالغی به شماره اجرایی کمیته تخصیص اعتبار در شهرداری  نامهشیوهرعایت شرایط تصریح شده در جلسات کمیته تخصیص را با  -2

برگزار و گزارش این جلسات شامل تخصیص اعتبار و جزییات پرداخت منابع نقد و   تهران شهر توسعه سوم سالهپنج  برنامه 39 ماده  در  با حضور اعضای مندرجیکبار ماه سه 

 . بندی مصارف به صورت ماهانه به شورای اسالمی شهر تهران ارائه نماید بینی تحقق منابع عمومی و اختصاصی و اولویت مبنای پیش غیرنقد را بر 

 موظفند: شهرداری  وابسته  مؤسسات  و هاشرکت، هاسازمان  اجرایی، واحدهای  مناطق،  کلیه -3

  با 1401 سال  اردیبهشت ماه  پایان تا  حداکثر  که هایینامهموافقت  ارچوب هچ در  را  خود مالی  هایدارایی  تملک و  ای سرمایه  هایدارایی  تملک ای، هزینه  هایفعالیت الف( 

 رسانند. انجام به کنند می مبادله شورا امور  و سرمایه انسانی توسعه ریزی، برنامه معاونت

  بر اساس مفاد صرفاً را( هاشرکت  و هاسازمان مصوب  بودجه اساس بر  منابع سایر  و  درآمدها) اختصاصی  منابع و  تهران  شهرداری  منابع محل  از  ابالغی  و  مصوب  اعتبارات ب ( 

 نمایند.  هزینه مربوط مقررات و  قوانین  رعایت با و  تخصیص  کمیته  مصوب غیرنقدی  و نقدی اعتبارات   تخصیص ارچوب هچ در و  شده مبادله هاینامهموافقت 

  کارگران  و کارکنان تعداد  و نامهموافقت  در شده ینیبش یپ رقم  ارچوب هچ در صرفاًرا  ایمزا و  حقوق ی برا یاه یسرما یهایی دارا تملک اعتبارات  محل  از  پرداخت  گونههر ج(

 .است  ممنوع نامهموافقت   از  خارج  پرداخت هرگونه و  انجام دهند  پروژه  در شده ینیبش یپ

 شرح  رعایت  به   مشروط  وابسته،  مؤسسات  و  هاشرکت  ،هاسازمان  و  اجرایی  واحدهای  مناطق،  کلیه  با  شده  مبادله  هاینامهموافقت   اجرای  در  پرداخت  و  تعهد   اعتبار،  تخصیص -4

 .بود خواهد   گردد،می  تعیین مقررات  و  قوانین ارچوب هچ در  شورا امور  و سرمایه انسانی توسعه ریزی، برنامه معاونت توسط که نامهموافقت  موضوع هایفعالیت   و عملیات 



 1401 سال بودجه  حهیال یهاتبصره  و واحده ماده 

 

16 

 

 باید و باشند می هانامهموافقت  اجرای حسن بر نظارت به موظف  واحدها ذیحساب مقامانقائم  و تهران شهرداری شورا امور و توسعه سرمایه انسانی ریزی،برنامه معاونت -5

 .نمایند  ارائه  تهران شهر اسالمی  شورای  به یکبار  ماه  شش هر  را  خود  نظارتی گزارش

  حسن   تیمسئول  و  بوده  صیتخص   تهی کم  مصوبات  ارچوبهچ  در  د یبا  صرفاً  وابسته،  مؤسسات  و  هاشرکت،  هاسازمان  و  ییاجرا  یواحدها  مناطق،  هیکل  توسط  د یجد   یبده  جادیا -6

 .باشد ی م واحدها حسابیذ مقامانقائم و  یی اجرا  واحد  مقام ن یباالتر عهده  بر آن ی اجرا

نسبت به ایجاد نام کاربری و رمز عبور جداگانه برای اعضای شورای اسالمی   1401سرمایه انسانی و امور شورا موظف است تا پایان فروردین ماه ریزی، توسعه معاونت برنامه -7

 .گیری اقدام نماید ها در باالترین سطح گزارش نامههای مالی، بودجه و موافقت شهر تهران جهت دسترسی به تمامی سامانه

 : هاپروژه یمال نیتأمهای قانونی بازار پول و سرمایه برای استفاده از ظرفیت-(3)  سوم تبصره

 شود؛های قانونی بازار پول و سرمایه به شهرداری تهران اجازه داده می ها با استفاده از ظرفیت مالی پروژه  تأمینبه منظور 

های مستمر و حفاری، نسبت به دریافت اسناد خزانه اسالمی و  ها از جمله از محل اخذ عوارض های دولتی و نهادهای عمومی و ارگانبابت مطالبات شهرداری از دستگاه  -1

های مطالبات دستگاه "با عنوان    "616100371- 31"  بندیطبقه   سویه خزانه و صکوک و سایر ابزارهای مالی اقدام و مبالغ وصولی را پس از تحقق در ردیف اعتباری به شمارهاسناد ت

 .هزینه نماید  "های مصوب دولتی و عمومی غیردولتی، نهادها و نیروهای مسلح بابت امالک و مستغالت واقع در طرح 

  اسالمی   خزانه  اسناد  طریق  از  دولت،  از   وصولی  مطالبات   با  است   شده  ایجاد در سنوات گذشته    مربوط  مقررات  و   قوانین   ارچوبهچ   در   که  را   حقوقی  و   حقیقی   اشخاص  به  هیبد  -2

با عنوان   "616040771- 32" بندیطبقه  و در ردیف اعتباری به شماره  نموده پایاپای تسویه و  تهاتر  بانکی، تسویه اوراق غیر، به  واگذاری قابل دولتی  بهادار  اوراق  سایر یا

 . نماید  تسویه  "شده اخذ  الت ی تسه بابت یمال سساتؤم و هابانک به گذشته یهاسال شده  د یسررس یهایبده"
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  نیروهای   و  نهادها  غیردولتی،  عمومی  و   دولتی   هایدستگاه   مطالبات   گانه؛ 22  مناطق   در   شهرسازی  و  ترافیکی  خدماتی،   فرهنگی،   اجتماعی،   عمرانی،  هایطرح   اجرای   منظور  به -3

 بندی طبقه  مربوطه را در ردیف اعتباری به شماره مالی عملیات و نموده تهاتر مقررات و قوانین برابر توافق، از پس  را مصوب هایطرح  در واقع مستغالت و امالک بابت مسلح

 . نماید  هزینه "مصوب یهاطرح  در  واقع  مستغالت و  امالک بابت مسلح ی روهاین  و نهادها  ،ی ردولتیغ  یعموم و  یدولتهای دستگاه  مطالبات"با عنوان   "616100371- 31"

  "202150173- 32"  بندیطبقه   به شماره  اعتباری  ردیف   طریق  از   مرکزی،  بانک  از  مجوز  دارای   مالی  سساتؤم  و  هابانک  با  نامهتفاهم   انعقاد  ضمن  است،  مکلف  تهران  شهرداری  -4

  تسهیالت، نسبت به ارائه    شده  اداره  وجوهدر قالب    "انسان محور  و  عمومی  نقل  و  حمل  ناوگان  نوسازی  و  بازسازی  تسهیالت  التفاوتمابه  پرداخت  اعتباری  و  فنی  کمک"  عنوان  با

  یافتیدر  مبالغ  شده  ارائه  التیتسه   اقساط  یتمام  بازپرداخت  از   پس  است  موظف  کیتراف   و  نقل  و  حمل  سازماناقدام نماید. همچنین    بالعوض  هایکمک   و  تسهیالت  سود  پرداخت

   . نماید  واریز تهران یشهردار خزانه   بهرا 

  آب  ن ی تأم  منظور  به  ی شهر  فاضالب  شبکه  ی بردار بهره  در  ع ی تسر  و  ست ی ز  ط ی مح  و  ی آب  منابع  حفظ  ی راستا  در  رو ی ن  وزارت  ن ی ماب ی ف  نامه تفاهم  به  توجه  با  است  مجاز  تهران  ی شهردار  -5

  ی ها خانه ه ی تصف   احداث   و   ها پساب   از   ی بردار بهره   ر ی فراگ   طرح   نمودن   یی اجرا   جهت   تهران   استان   فاضالب   و   آب   شرکت   با   ن ی ماب ی ف   ی ها حساب   در   تهاتر   ق ی طر   از   تهران   شهر   سبز   ی فضا   دار ی پا 

 . د ی نما   مستهلک   ز ی ن   را   مرتبط   ی ها بخش   ر ی سا   و   ها بوستان   ی داخل   مراکز   انشعابات   بر   مترتب   ی ها نه ی هز   نموده و همچنین   اقدام   خام   آب   با   ی ن ی گز ی جا   جهت   در   ی محل 

  در   را   مزبور   مبالغ   آن،   تحقق   صورت   در   و   اقدام   ی مل   توسعه   صندوق   الت ی تسه   از   استفاده   به   نسبت   شهر،   ی رساخت ی ز   ی ها پروژه   ی اجرا   ی راستا   در   شود، ی م   داده   اجازه   تهران   ی شهردار   به  -6

 . د ی نما   ی ن ی ب ش ی پ   1401  سال   بودجه   متمم   و   ه ی اصالح 
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 :(TOD)  یعموم نقل و حمل بر  یمبتن توسعه−(4)  چهارم تبصره

 ؛  شهرداری تهران موظف است

های ایستگاهی مترو  دریافتی حاصل از فروش یا واگذاری مجتمع ( درآمد %100( ترتیبی اتخاذ نماید تا صد در صد )TODدر راستای توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی ) -1

آهن  های مترو )شرکت راه را در صورت تحقق، صددرصد تخصیص یافته تلقی نموده و کمیته تخصیص مکلف است درآمد مذکور را صرفاً به توسعه و تکمیل خطوط و ایستگاه 

  .شهری تهران و حومه( اختصاص دهد 

(، با هدف کاهش خودرومحوری و افزایش دسترسی به حمل و نقل عمومی با طی مراحل قانونی اقدام به ایجاد  TODتوسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی )در راستای تحقق   -2

  ها را در ردیف ( منابع حاصل از صدور پروانه در این زون%100متر( نماید. کمیته تخصیص صددرصد ) 300های مترو )در شعاع حداقل  ایستگاه حول در طرح تفصیلی   TODزون 

  داده  تخصیص "TODهای متری زون  300احداث سایر خطوط مترو و خطوط آنتنی از محل وجوه حاصل از محدوده "با عنوان  "201010973 - 22"بندی اعتباری به شماره طبقه 

 .و هزینه نماید 

 : یدرآمد منابع لیتحص در  ییاجرا یواحدها قیتشو-(5) پنجم تبصره

 :  شهرداری تهران مکلف است،  به منظور تشویق واحدهای اجرایی در تحصیل منابع درآمدی 

و سایر موارد مورد نیاز را  های درآمدی سسات وابسته را بر اساس بودجه مصوب، ظرفیتو مؤ هاشرکت، هاسازمانسهم درآمد تکلیفی هر یک از واحدهای اجرایی مناطق،  -1

 .  ابالغ نماید  1401 ماهتا پایان فروردین 

ارچوب مصوبات کمیته تخصیص  هنسبت به تخصیص و توزیع منابع حاصل از مازاد درآمد تکلیفی در چبا توجه به مازاد درآمد کسب شده توسط واحدها، هر شش ماه یکبار   -2

 .اقدام نماید 
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 : ی و درآمدهاشهر عوارض شیپا و ثبت-(6)  ششم تبصره

اندازی سامانه جامع الکترونیک ثبت، پایش  نسبت به راه  1401ربط قانونی تا پایان خرداد ماه کامل عوارض شهری از مجاری ذی منظور وصول به   است  موظف  تهران  شهرداری  -1

 .و پرداخت عوارض شهری اقدام نماید 

  نزد   را  خود  معامالت  و  پیمانکاران  سپرده  حساب  بجز  جاری  و  سپرده  مخصوص  بانکی  هایحساب  مانده  و  حاصله  درآمدهای  از  بخشی  شود؛می  داده  اجازه  تهران  شهرداری  به -2

 بندیطبقه   شماره  به   اعتباری  ردیف  در  را  مربوطه  سود   و  نموده  تودیع  دارمدت   گذاریسرمایه   و   جاری   سپرده  صورت  به   نمایند می   همکاری  تهران  شهرداری   با  که  هابانک  از   هریک 

 . نماید  ثبت "شهرداری  هایسپرده  وجوه  از حاصل درآمد " عنوان با "140202"

 1400( نسبت به نرخ های مصوب سال %10حداقل ده درصد ) 1401سال را از اول اردیبهشت ماه  های سطح شهرها و غرفه کیوسک  االجارهشهرداری تهران موظف است مال -3

 .را اجرایی نماید  و آنافزایش دهد  

 . بود نخواهد  پایدار درآمدهای وصول  در  مؤثر کارکنان انگیزشی پاداش  مشمول تبصره این  بندهای از ناشی درآمدهای  افزایش -4

  دار یپا یدرآمدها وصول در موثر کارکنان ی زشیانگ  پاداش مشمول  بودجه منابع در  شده ی نیبش یپ مبالغ بر  افزون ی ستگاهیا یهامجتمع  ی واگذار از یناش درآمد  مازاد -5

 .خواهدبود

 :بر عملکرد یمبتن یزیرارتقاء و بهبود نظام بودجه -(7) تم ف ه تبصره

  ستادی،  کل ادارات ها،معاونت  از اعم  اجرایی واحدهای تمامی بر عملکرد یمبتن  یزیرنظام بودجه استقرارساله سوم توسعه شهر تهران مبنی بر ( برنامه پنج 32ماده ) اجرای در

شده )با رویکرد    تمام   قیمت   حسابداری(  سیستم)  سامانه  کامل  استقرار   و  تکمیل  به  نسبت  1401  سال  در   مکلفند   ،شهرداری تهران  وابسته   مؤسسات  و  هاشرکت   ها،سازمان  مناطق،

 .نمایند  اقدامها( قیمت  ها و خدمات شهرداری و استانداردسازییابی فعالیت اصالح و تدقیق نظام هزینه 
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 : یحقوق و یق یحق  اشخاص از تیحما و کمک -(8) م هشت تبصره

 . نماید پرداخت   تهران  شهردار   دستور  و   تشخیص   با  را   ذیل   هایردیف   در   مندرج  اعتبار  شود؛می   داده   اجازه   تهران   شهرداری  به  حقوقی   و   حقیقی  اشخاص  از   حمایت   و   کمک   منظور  به 

  برای  صرفاً مورد  هر در ریال( 2.000.000.000)  میلیارد دو  سقف  تا "المنفعهعام و  عمومی  مؤسسات به کمک " عنوان  با "617030169- 11" بندیطبقه  ماره ش به ی اعتبار ردیف -1

 .درسال نوبت یک

  حقیقی  اشخاص برای  ریال( 200.000.000) میلیون دویست سقف  تا  "خصوصی مؤسسات  و  اشخاص  به  کمک" عنوان با "617020169- 11" بندیطبقه  شماره  به  ی اعتبار ردیف -2

 .درسال نوبت  یک  برای صرفاً مورد هر  در خصوصی مؤسسات  برای ریال( 500.000.000) میلیون پانصد  سقف  تا و

 :  تنازع رفع ای و یریجلوگ ونیسیکم-(9هم )ن تبصره 

  ی شهردار  به...( و  ی دعو اقامه و  دفاع  جهت  یکارشناس اوقات  صرف ، ییقضا مراجع در  یدگیرس اوقات  ، یدادرس یهانه ی هز) یزمان و  یمال منابع هدررفت از  ی ری جلوگ منظور به

  ی دگیرس از  مرحله  هر در  ای و نفعانی ذ یتقاضا با ،ی ادار و یفریک  ،یحقوق اختالفات  از  اعم ، یحقوق و  ی قیحق  اشخاص با حاصله، اختالفات  هیکل خصوص در: شودی م داده اجازه 

  دستورالعمل . د ینما اقدامجلوگیری و یا رفع تنازع  ونیسیکم  لیتشکنسبت به  ی شهردار غبطه تیرعا شرط به...( و یدادرس نیی آ 293 و 477 مواد اعمال نظر، د ی،تجد یبدو)

 .د یگرد خواهد  ابالغ  تهران شهردار  توسط و م یتنظ یحقوق   مرکز ی سو از ماه  دو حداکثر مدت  ظرف  تبصره ن یا  ییاجرا

 :وابسته مؤسسات و هاشرکت  ها،سازمان  سطح در یمال  انضباط ارتقاء -(10دهم ) تبصره

 :شهرداری تهران   وابسته  مؤسسات و هاشرکت ها،سازمانبه منظور ارتقاء انضباط مالی در سطح 

 گردد: ی وابسته به شهرداری تهران به شرح زیر تعیین می هاشرکتو  هاسازمانکارمزد )باالسری(  -1

 . گردداجرایی شهرداری )صفر( تعیین می الف( سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران؛ برای کلیه قراردادها با واحدهای 

 .  گرددب( شرکت خدمات اداری شهر؛ صرفاً قراردادهای تأمین نیروی انسانی از محل منابع شهرداری تهران )صفر( تعیین می 
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%( از عملکرد اعتبارات    3)درصد  ای از محل بودجه شهرداری تهران، حداکثر تا سه  های تملک دارایی سرمایه ها و مؤسسات در قبال اجرای پروژه ها، شرکتج( سایر سازمان

 .باشد نامه سال جاری میمربوطه در سقف تعیین شده مندرج در موافقت

 .باشد ی م واحدها نی ا در  مستقر حسابیذ مقامانقائم و  ، مؤسساتهاشرکت  ها،سازمان ارکان عهده بر موارد یاد شده  یاجرا  حسن   تیمسئولد( 

در سقف اعتبار جبران هزینه راهبری مصوب مدیریت گردد و از هرگونه تحمیل بار مالی   هاشرکتو  هاسازمانناپذیر های اجتناب با استفاده از تخصیص بهینه منابع، هزینه  -2

 . شودمازاد غیرمصوب خودداری 

  ی هاتوسط معاونت  1401سسات وابسته حداکثر تا پایان فروردین ماه  و مؤ  هاشرکت،  هاسازمانسقف پرداخت حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر )رفاهی( مدیران و کارکنان   -3

 باشند. مکلف به رعایت آن می  وابسته  مؤسساتو  هاشرکت  ها،سازماناعالم و کلیه  ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شوراو برنامه مالی و اقتصاد شهری 

و اقتصاد  مالی    هایاعالم شده توسط معاونتسسات وابسته در پرداخت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر صرفاً در سقف  و مؤ  هاشرکت،  هاسازمانمصوبات هیئت مدیره   -4

 خواهد بود.    معتبر و قابل اجرا ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شوراو برنامه شهری  

ارچوب بودجه مصوب مالک عمل خواهد بود و هرگونه هسسات وابسته و میانگین سرانه هزینه ماهانه در چ و مؤ هاشرکت، هاسازمانسقف تعداد پرسنل عملیاتی و ستادی  -5

 .استافزایش مازاد بر ارقام مصوب ممنوع  

  شهر   یاسالم  یشورا   مصوبات   ران، یوز  أت یه  مصوبات   ، ی اسالم  ی شورا   مجلس  ن یقوان )  ی باالدست  مقررات   و   نی قوان  اساس  بر   که ی صورت  در  1401  سال   در  است  موظف   ی شهردار -6

  ابد،ی ش یافزا( 1401 سال بودجه  در  حقوق ش یافزا مصوبه  از خارج) بازنشستگان یرفاه  یایمزا ر یسا نی همچن و مستمر ری غ  و  مستمر  یا یمزا و  حقوق( تهران یشهردار و  تهران 

 .د ینما پرداخت و  اضافه تهران یشهردار یبازنشستگ سازمان به کمک  بودجه سرجمع به  را آن التفاوت  مابه

 د یجد  یهات یظرف خصوص در خود یشنهادهایپ  و اقدام وابسته مؤسسات و هاشرکت ها،سازمان ی اقتصاد یسنجت یظرف  یبررس به نسبت است مکلف تهران یشهردار -7

 . د ینما ارائه تهران  شهر یاسالم یشورا به مصوبه نی ا شدن االجرا الزم خیتار  از  ماه سه  مدت ظرف حداکثر  جامع حه یال صورت به را یدرآمد 
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 :نشده بینیپیش حوادثاعتبارات -(11دهم )یاز تبصره

 ؛ است مجاز تهران شهرداری 

های سالمت شهری و موارد مشابه در شهر تهران تا  گیر و تهدیدکننده های همه سوزی، بیماری بینی نشده اعم از سیل، طوفان، زلزله، آتش در صورت وقوع حوادث پیش  -1

اختصاص دهد و پس از   سازی وضعیت، تا عادی امثالهمآواربرداری و  ،برای کنترل اوضاع  را ایهای سرمایه ای و تملک دارایی %( از سرجمع اعتبارات هزینه  4)درصد سقف چهار  

منظور و گزارش عملکرد این تبصره به همراه تشریح عوامل مؤثر در وقوع حوادث مربوط را به   1401هزینه عملیات مربوطه را در تفریغ بودجه سال  و پرداخت،  اعتبار  تأمین

 .شورای اسالمی شهر تهران ارائه نماید 

ها و  ای در اختیار شهردار تهران )در کلیه مأموریتبینی نشده سرمایهاعتبارات پیش "با عنوان   "617040169- 21"بندی اعتبار مندرج در ردیف اعتباری به شماره طبقه  -2

گیر  های همه سازی ساختمانهای عمومی با اهمیت، بیماریهای رها شده و ایمن ای، اضطراری، خطرآفرین و گودبرداریبینی نشده سرمایه های پیش هزینه   تأمین را برای    "ها(برنامه

 .باشد های بعد از محل اعتبار ردیف مذکور مجاز نمی و موارد مشابه هزینه نماید. ایجاد تعهد برای سال 

را در   "ها(ها و برنامه ای در اختیار شهردار تهران )در کلیه مأموریت بینی نشده هزینه اعتبارات پیش "با عنوان  " 617050169- 11"بقه بندیردیف اعتباری به شماره ط  -3

های پرسنلی  محل به منظور پرداختای بوده و از شرایط اضطرار و خطرآفرین برخوردارند، هزینه نماید. تخصیص اعتبار از این که دارای ماهیت هزینه  هزینه نماید  هاییبرنامه

 .ممنوع است

 : یقانون یهاتیمعاف و فاتیتخف  از  ی ناش یمال اثرات سنجش-(12هم ) وازدتبصره د

 :قانونی هایمعافیت و  تخفیفات از ناشی مالی اثرات  سنجش  به منظور

( قانون 55( ماده )6برداری از آنها در اجرای وظایف مندرج در بند )ها و امالکی که بهره درآمد و هزینه آن دسته از ساختمان  شناسایینسبت به    است  موظف   تهران   ی شهردار -1

  "140101"بندیردیف درآمدی به شماره طبقهدر  ها قرار گرفته است اقدام و منابع آن را  یتعاون  و   ی بهداشت  و   ی فرهنگ  مؤسسات  در اختیار   یا با تخفیف   ها به صورت رایگان شهرداری 
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  ،های فرهنگی به مجموعه کمک"با عنوان  "108212069- 11"بندیردیف اعتباری به شماره طبقه و مصارف آن را در   "درآمد و مال االجاره مستحدثات شهرداری "تحت عنوان

 تا از طریق سامانه شفافیت به اطالع عموم رسانده شود. نموده ثبت "ها( قانون شهرداری 55( ماده )6ورزشی و مردمی و سایر موارد مندرج در بند )

 .توسط شهردار تهران ابالغ خواهد شد  1401دستورالعمل اجرایی این تبصره تا پایان تیرماه  -2

 :سقف اختیارات-(13)  سیزده تبصره

 شود: می داده اجازه  تهران شهرداری به

  دولتی،  هایشرکت و مؤسسات و هاوزارتخانه  با معامله انجام و تصویب به نسبت شهرداری، معامالتی و مالی نامهآیین  مقررات رعایت و صالح و صرفه قراردادن با مدنظر -1

  امالک  ریال،( 1.995.000.000.000) میلیارد نود و پنجصد و نه هزار و  سقف تا تهران شهرداری به وابسته هایشرکت و هاسازمان غیردولتی، عمومی نهادهای و مؤسسات ها،بانک

  هزار یک   امالک   ریال،(  1.200.000.000.000)  میلیارد   هزار و دویستیک   سقف  تا  خصوصی  بخش  حقوقی   و   حقیقی   اشخاص  و  ریال(  3.390.000.000.000)   میلیارد   نودو    سیصد   و   هزار   سه

  از  یک هر به شده تعیین ارقام از( %50) درصد  پنجاه سقف تا را تبصره این موضوع اختیارات است مجاز تهران شهردار. نماید  اقدام ریال( 1.800.000.000.000) میلیارد هشتصد  و

  مناطق  شهرداران  به اختیار  تفویض میزان . نماید  تفویض  گانه22 مناطق  شهرداران و  نظر  مورد ستادی  واحدهای  مدیران و کل مدیران به( %25) درصد  پنج  و بیست و معاونان

 .بود خواهد ( %50) درصد  پنجاه  تا حداکثر خشک  پسماند  تفکیک و  آوریجمع  هایپیمان  و  تر پسماند  مکانیزه آوریجمع   روب، و رفت هایپیمان  با رابطه در گانه22

  ثبت  به  نسبت  قرارداد،  ابالغ هرگونه  تاریخ  از  هفته   یک  مدت   ظرف  حداکثر  وابسته شهرداری تهران مکلفند،  مؤسسات   و  هاشرکت  ها،سازمان  مناطق،   ، یکلیه واحدهای ستاد -2

 رسانده شود. عموم اطالع  به شفافیت  سامانه طریق از  جامع معامالت اقدام نموده تا سامانه در مربوط،  مستندات  و  هاپیوست کلیه مراحل قرارداد، 

  ابزارها توسعه قانون (18) و  (17) ماده و کشور توسعه یهابرنامه یدائم احکام قانون (36) ماده( ج) بند  ،یاساس قانون 44 اصل یکل یهااستیس یاجرا  لیتسه  یراستا در -3

  انجام  معامالت ؛د ده انجام زین  رانیا یکاال بورس مستغالت و امالک بازار ق یطر از  عمل، مورد یقانون روش از انجام عالوه بر مستغالت و امالک معامالت  ،د یجد  یمال ینهادها و

 .بود نخواهد  تبصره نی ا( 1) بند  مشمول بر اساس قوانین مربوطه  بازار نی ا در شده
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 :تیبل ارانه ی-(14چهاردهم ) تبصره

هیئت  24/03/1379هـ مورخ  2986/ت  10036شماره ( تصویب نامه 7و با استناد به بند هفتم )"ی( قانون اساس44های کلی اصل چهل و چهار ) اجرای سیاست"در اجرای قانون 

آهن شهری تهران  های اجرایی جهت انجام ترتیبات الزم قانونی برای تحقق واگذاری کلیه امور راه وظایف دستگاه و  وزیران در خصوص واگذاری شرکت مترو به شهرداری تهران  

آهن شهری تهران  راه   برداریبهره   شرکت  هایهزینه   کسری  جبران  منظور  به  اتوبوس  و  مترو  بلیت  یارانه  بابت  از  دولت  سهم   پرداخت  عدم  به  توجه  با)مترو( به شهرداری تهران و  

  التفاوت مابه " عنوان با "201020173- 12"بندیطبقه  شماره  به  اعتباری هایردیف در  مندرج  اعتبار تواند شهرداری تهران می  ، حومه  و  تهران  اتوبوسرانی واحد  شرکت و و حومه 

حقوق    (تیبل  ارانهی)  یاتوبوسران  واحد   شرکت  به  اتوبوس  بلیت  مت یق   التفاوتمابه"  عنوان  با  "202090173  - 12"  بندیطبقه   شماره  و  "حقوق و مزایا  (یتبل  ارانه ی)  مترو  تیبل  مت یق

1)  دوازدهم یک صورت به ماهه هر را "و مزایا 

12
 از پس تا ثبت دولت بدهی حساب به و منظور دولت سهم عنوان به را آن و نموده پرداخت مذکور هایشرکت به نقد  صورت به  (

 .گردد  حساب  تسویه تهران شهرداری حساب  به دولت سهم واریز 

 هوشمندسازی:  -(15)  پانزدهم تبصره

در جهت توسعه   به آن با پیشنهاد هریک از واحدها وابسته  مؤسسات و  هاشرکت ها،سازمان( از بودجه هریک از واحدهای اجرایی شهرداری تهران و %5معادل پنج درصد )

 خواهد بود.هزینه قابل  ابالغی از سوی شهردار و با تأیید مرکز تهران هوشمند  مطابق بخشنامههای نوین و نوآوری شهری در حوزه همان واحد اجرایی فناوری 

 : بزرگ تهران  رانندگی و  راهنمایی  یانهیهز بودجه-(16تبصره شانزدهم ) 

  را  تهران شهرداری  1401 سال  مصوب بودجه واحده  ماده ذیل ،شهرداری  بودجه بخش  در مندرج بزرگ تهران رانندگی و  راهنمایی ایهزینه  بودجه است موظف تهران شهرداری 

 ؛ نماید  منظور هزینه  به و  پرداخت ذیل  بندهای  مفاد طبق 

 های برنامه و هاسیاست اجرای در و( 1369)مصوب  ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی قانون( 4) چهارم  ماده( 12) دوازدهم بند  به تبصره سه الحاق قانون مفاد اساس بر -1

  محور  عملکرد شهرداری هایسیاست مبنای بر را  راهور  به تهران  شهرداری سوی  از پرداختی  اعتبارات است مکلف ترافیک و  نقل و  حمل  معاونت مجموعه، آن به ابالغی سالیانه

 نامهآیین   (6)  ماده  اساس  بر.  باشد می   تهران  ی شهردار  یید تأ  به  منوط   و   یگان  آن  به  ابالغی   هایسیاست   تحقق   مبنای  بر   بزرگ  تهران  رانندگی  و   راهنمایی  به  پرداخت   هرگونه.  نماید 
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  سالیانه  عوارض  قبوض صدور منظور  به  تهران شهر های موتورسیکلت و  خودروها  اطالعات  بانک ارائه  به  نسبت است مکلف  رانندگی و راهنمایی پلیس الذکر، فوق  قانون اجرایی 

 .نماید  اقدام

های طرح ترافیک  شود چنانچه در اثر اقدامات راهنمایی و رانندگی میزان وصول عوارض خودرو و موتورسیکلت و عوارض تردد به محدوده به شهرداری تهران اجازه داده می -2

( از مبلغ %20)درصد ش داشته باشد، معادل بیست در مقایسه با عملکرد سال قبل افزای 1401ای خودروها در سال و کنترل آلودگی هوا و میزان وصول عوارض پارک حاشیه 

با عنوان   "617030169- 11"بندی ( ریال در ردیف اعتباری به شماره طبقه 20.000.000.000افزایش وصولی هر یک از عوارض مذکور نسبت به سال قبل را تا سقف بیست میلیارد )

و امور شورا در مقاطع شش ماهه به صورت کمک به راهنمایی و رانندگی تهران    سرمایه انسانیریزی، توسعه  امهپس از تأیید معاونت برن  "المنفعهسسات عمومی و عامکمک به مؤ"

 .باشد ( نمییحقوق  و ی قیحق  اشخاص  از  تیحما  و کمک ) هشتهای مندرج در ردیف مشابه در تبصره های این تبصره مشمول سقفسقف حمایت .بزرگ پرداخت نماید 

 :بافت فرسوده-( 17تبصره هفدهم )

 شود؛  می داده اجازه  تهران شهرداری به

با  ( ریال 180.000.000.000میلیارد ) هشتادصد و یک تا سقف  را  های مذکورهای فرسوده بابت نوسازی بافتتسهیالت اعطایی مسکن به ساکنین بافت التفاوت سود بانکیمابه -1

 بندی ( از سود تسهیالت اخذ شده از محل ردیف اعتباری به شماره طبقه %9)درصد های ریزدانه و بازگشایی معابر تا سقف نه اولویت تجمیع پالک 

و بر اساس    تأمین  "اولویت بازگشایی معابربا    التفاوت تسهیالت مسکن در بافت فرسوده حداکثر تا سقف نه درصد کمک فنی و اعتباری، پرداخت مابه"با عنوان    "616040169-31"

 .پرداخت نماید  ، گرددتوسط شهردار تهران ابالغ می  دستورالعمل اجرایی آن که

میلیون  پنجاه تا سقف  را مذکور واحدهای به مربوط مهندسی نظام سازمان هایهزینه ( %50پنجاه درصد ) نوسازی، به فرسوده هایپالک  مالکان ترغیب و تشویق برای -2

  عنوان  به ،"فرسوده بافت در ینوساز یهاپروژه  یاجرا  در ل یتسه " عنوان با "504070137- 21" بندیطبقه  شماره به اعتباری  ردیف  محل ازبرای هر پرونده  ( ریال50.000.000)

 . نماید  پرداخت کمک
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 صددرصد( تهران  شهر توسعه سوم سالهپنج برنامهمصوبه  40 ماده  9 بند  ذیل تبصره موضوع ) نوسازی ذخیره  اراضی از  حاصل عواید  محل از است موظف  تهران  شهرداری  -3

 بندی طبقه  شماره به اعتباری هایردیف شامل تهران شهر نوسازی سازمان 1401 سال بودجه  در خدمات تأمین با مرتبط  هایردیف  یافتهتخصیص  اعتبارات نیاز مورد نقدینگی

 "فرسوده  بافت  در  محیطی  بهسازی  هایپروژه   اجرای  و  طراحی"  عنوان  با  "504070337- 21"بندیطبقه   شماره  ،"فرسوده   بافت  در  سبز  یفضا  جادی ا"  عنوان  با  "301030137-21"

 . نماید  تأمین را  "شهری  بازآفرینی هایپروژه  اجرای"عنوان با "504070637- 21" بندیطبقه  شماره  و

  ی مصوب به واحدها  شهری   توسعه  هایطرح   ی که در اجرا   ی بابت امالک و اراض  تهران  شهرداری  مختلف  واحدهای  با  تهران  شهر  نوسازی  سازمان  فیمابین   هایبدهی   و  مطالبات -4

 سازمان  نیمابیف   یهای بده  و  مطالبات"  عنوان  با  "616100137- 31"  بندیطبقه   شماره  به  یاعتبار   یهاف یرد  در  مندرج  مبلغ  سقف  تاتهران واگذار شده است را حداکثر    ی شهردار

ریزی،  معاونت برنامه یسو از یابالغ  یاعتبار یهاف ی رد قالب در ،ی تصرف وامالک معارض  تملک  هایردیف عالوه بر اعتبارات مصوب  "مختلف  ی واحدها با تهران شهر ینوساز

 .ید نما و ثبت یه منابع، تسو تأمینبه  یازو بدون ن غیرنقدیبه صورت  مذکور واحدهای  به توسعه سرمایه انسانی و امور شورا

هیأت   30/02/1397)مصوب  پایدار شهری بازآفرینی  ملی برنامه اجرایی نامهآیین  5 ماده 2 تبصره مفاد اجرای راستای در است،  مکلف( نوسازی سازمان) تهران شهرداری  -5

معماری شورای اسالمی شهر   و شهرسازی کمیسیون به 1401 ماه  اردیبهشت تا و  تهیه را 1401 سال مشترک اقدام برنامه بازآفرینی، هدف محالت  هایپروژه  اجرای و وزیران(

 .نماید  منعکس 1401 سال بودجه  یه اصالح الیحه  در را  آن آثار و  اقدام( %70) دولتی سهم  اعتبار وصول به نسبت  تأیید  از پس  ونماید   ارائه  تهران

  محله   پنج  عملیاتی  برنامه  بازآفرینی،  هدف  محالت  هایپروژه   اجرای  و  پایدار  شهری  بازآفرینی  ملی  برنامه  تحقق  راستای  در  است  موظف(  نوسازی  سازمان)  تهران  شهرداری  -6

  شهر بازآفرینی ستاد در یید تأ از پس  و تهیه  مدخلذی  هایدستگاه  سایر همکاری با تهران شهری بازآفرینی  الگوی محالت  ایجاد رویکرد با را( برخوردار کم محالت اولویت با)

 نماید.  اجرا 1401 سال در  تهران

  به  نسبت است مکلف  تهران  شهر  نوسازی سازمان محالت،  این  در  خدماتی های سرانه تأمین  و  فرسوده  هایبافت ی احیا و  شهری  بازآفرینی  در  تسریع  ضرورت  به  با عنایت -7

  مستقل  کردهزینه  ثبت با و  قوانین  ارچوب هچ  در  و  شهرداری  صالح  و  صرفه  رعایت با ( نیاز مورد  اداری  و   ستادی  امالک   استثناء به) خود   مستغالت   و   اراضی  و  امالک  تهاتر  و  فروش 

  با  توسعه محرک  هایپروژه  و  مربوطه خدماتی هایسرانه  تأمین  شهری،  بازآفرینی  هایپروژه  و هاطرح  اجرای راستای در  را هاآن  از حاصله منابع و اقدام 1401 سال پایان تا آن



 1401 سال بودجه  حهیال یهاتبصره  و واحده ماده 

 

27 

 

  اقدامات   و   ندهایفرا   از   یبانی پشت  و  خدمات  نیتام  صرف  د یبا  بانیپشت   مسکن   یها  پروژه   در   ید یتول   یمسکون  یواحدهاهمچنین    .نماید   هزینه   غیربرخوردار  و   هدف  محالت   اولویت

 . گیرد قرار عموم اختیار در  شفافیت سامانه طریق از مستمر  طور به باید  امالک  تهاتر یا فروشمربوط به   جزئیات .شود فرسوده یهابافت در ینوساز

 : کمک و حمایت از مساجد و مدارس-(18تبصره هجدهم ) 

به   "حمایت از توسعه و تجهیز مدارس "و  "10814"بندی به شماره طبقه  "کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی"های اعتباری ردیفشهرداری تهران موظف است 

 .د نمایمی  ابالغ اجتماعی و  فرهنگی کمیسیون  با اطالع 1401 ماه سال اردیبهشتان که تا پای هزینه کند  را مطابق با دستورالعملی "10827"بندی شماره طبقه 

 : یگذارهیسرما و مشارکت یهاپروژه -(19تبصره نوزدهم ) 

  حاکم  هایاستیس  »سند  عنوان  تحت  17/08/1400 مورخ  2863/160/ 14653 شماره  به  تهران شهر ی اسالم ی شورا ی ابالغ  مصوبه  "ه" بند  7 جزء  و  "د" بند  5- 6 جزء  ی اجرا در

  ی مال نامهن ییآ 28  ماده  تیرعا با است،  مجاز  تهران  ی شهردار  ، یخصوص  بخش  گذاریه یسرما و  مشارکت جلب منظور به و   تهران« ی شهردار  1401 سال بودجه  و  برنامه نی تدو بر

  یهاتبصره   براساس  افتهی  صیتخص   صددرصد   صورت  به  یهاف یرد  جز   به)  ی اهیسرما  یی دارا  تملک  ی اعتبار  یهافی رد  اعتبارات  سرجمع   از   %10  بودجه،  ابالغ   زمان  در  ، های شهردار

  یهاپروژه  ی اجرا متمرکز اعتبارات " عنوان  تحت را  "617070369- 21" بندیطبقه شماره  با  متمرکز ف یرد در و  کسر را ( گانه22 مناطق  مستمر  هایپروژه  و  1401 سال  بودجه

  منظور  نیهم به. گردد ، تلقیتهران یشهردار اعتبارات از یمند بهره  مشمول رخودگردانیغ  یهاپروژه  در یشهردار آورده عنوان به تا د نمای منظور "یگذارهیسرما و مشارکت

 گذاریهیسرما  سازمان  د ییتأ  به  و  نییتع  رخودگردانیغ   هاآن  یاقتصاد   مدل  که  یمشارکت  هایپروژه   یبرا   صرفاً  است،  مجاز  شورا  امور  و  یانسان  هیسرما  توسعه  ،یزریبرنامه  معاونت

  واحد  به را  قرارداد مبلغ درصد  30 سقف تا  و اقدام ی اهیسرما ییدارا تملک  بخش در متناظر  فیرد جاد یا به نسبت قرارداد  انعقاد  از  پس باشد، ده یرس ی مردم هایمشارکت و

 .د ینما ابالغ )به عنوان اهرم مشارکت( مربوطه ییاجرا

  ق ی تدق و محاسبه مربوطه  ن یقوان و ضوابط اساس بر مشارکت قرارداد عقد  زمان در  نی طرف آورده  و  بوده هی اول برآورد  صرفاً  تم،شه بخش 4 شماره جدول  در مندرج ارقام -1

 .شد  خواهد 
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  و  پروژه یاجرا  سنوات طول  در  منعقده قرارداد مفاد اساس بر تهران یشهردار سهم باشد، سال ک ی از شی ب مشارکت قرارداد اساس بر  ایپروژه  یاجرا زمان مدت  چنانچه -2

 .شد  خواهد  می تسه شورا  امور  و یانسان هیسرما توسعه ، یزریبرنامه  معاونت توسط قرارداد  مبلغ  %30 سقف تا

  به  زی وار ای تحقق از  پس  تهران ی شهردار تی معامال و  یمال یهانامهن یی آ و مقررات  ارچوبهچ در یمشارکت یهاپروژه  در تهران  ی شهردار سهم  یواگذار از  حاصل منابع -3

 . ابد یی م انعکاس  زین تهران یشهردار  بودجه غیتفر گزارش در  و  بوده ص یتخص قابل یاه یسرما یی دارا تملک یهاپروژه  اعتبارات قالب  در صرفاً خزانه،

 سازمان   هی اول  هید ییتأ  اخذ   و   یهماهنگ  ضمن  ،گذاریه یسرما  هایبسته  سازیآماده   و  مطالعات  انجام  یبرا  توانند ی م  تبصره  نی ا  مفاد  از   مندیبهره  جهت  ییاجرا  هایواحد   هیکل -4

  تحت   ،   "615010369- 21"  بندیطبقه   شماره  به  متمرکز  فی رد  اعتبارات  از   انسانی و امور شوراریزی، توسعه سرمایه  معاونت برنامه  ابالغ  با  و  یمردم  هایمشارکت  و  گذاریهیسرما

 . گردند  برخوردار "هاسرانه نی تأم و  یشهر  هایپروژه  ی اجرا یبرا  یمشارکت یمال ن یتأم  یالگو و  گذاریهیسرما هایبسته  هیته " عنوان

 نظام در دخالت ،یفیتکل  متی ق نییتع صورت در. است یمستثن خاص و عام مقرارت و نی قوان در مندرج ی گذار تعرفه شمول از مشارکت قرارداد در (پروژه)طرح یبها -5

  ی اقتصاد  و  یمال مطالعات  ی برمبنا ی فیتکل  مت یق  و شده محاسبه  محصول  متی ق التفاوت مابه  ،( پروژه)طرح محصول ی بها ی برا تعرفه افتیدر از  ی ری جلوگ ای و  یگذارتعرفه 

  ی مال معاون تهران،  شهر ی اسالم یشورا  بودجه و  برنامه ونیسیکم  یاعضا  از یکی  از متشکل یکارگروه در و  مقررات و  نیقوان  چهارچوب  در یمال نی تأم هایروش  و(  پروژه)طرح

  ن ییتع  ی مردم  هایمشارکت  و  گذاریهیسرما  سازمان  رعاملیمد   و  تهران  ی شهردار  یبازرس  سازمان  سیرئ   شورا،  امور  و  یانسان  ه یسرما  توسعه  ، یزریبرنامه   معاون  ، یشهر   اقتصاد   و

 . گرددی مو پرداخت 

  ورماه یشهر انیپا تا  تهران ی شهردار یاراض و  امالک  ژه ی و به  هاعرصه  هیکل در  تهران  شهر  یهال یپتانس بودن ی اقتصاد ییشناسا به  نسبت است  موظف  تهران ی شهردار -6

 . د ینما ارائه  تهران شهر  ی اسالم ی شورا به را یخصوص – یعموم و یمدن مشارکت یهاپروژه  بسته  و اقدام 1401

و پدافند   محیطی زیست ، اجتماعی - فرهنگی اقتصادی،  فنی،  مطالعات  قبیل از هاپروژه  نیاز مورد  هایمجوز و مطالعات مستندات، کلیه مکلفند  اجرایی  واحدهای  کلیه -7

 .ند ی اا اخذ نمو سایر مراجع مورد نیاز ر یمردم هایمشارکت و گذاریه یسرما سازمان یهتأیید  و  تهیه  ،مشارکت قرارداد  عقد  به اقدام  هرگونه از  قبل   را غیرعامل
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 :گرددی م عیینت لیذ  سطوح به یخصوص  طرف  یگذاره یسرما برآورد زانیم اساسبر  د یجد   و  تمام مه ین یمشارکت یهاپروژه  ارزش نصاب  حد  -8

 .گرددی م اقدام ی مردم یهامشارکت و  یگذار هی سرما سازمان توسط شورا بیتصو از  پس که ییهاپروژه : الیر اردیلیم 20.000  از باالتر  یهاپروژه  •

 . گرددیم  اقدام  ی مردم  هایمشارکت  و  گذاریه یسرما  سازمان  توسط   شورا  بودجهو برنامه  ون یسیکم   بیازتصو  پس   که  ییهاپروژه :  الیر  اردی لیم  20.000  تا  10.000  از   یهاپروژه  •

 .گرددیم اقدام  یمردم هایمشارکت و  یگذارهیسرما سازمان ی شورا بیتصو از  پس که ییهاپروژه : الیر اردی لیم 10.000 تا 5.000 از  یهاپروژه  •

 .گرددی م اقدام ی مردم هایمشارکت و یگذارهیسرما سازمان ره یمد  ت یئه بیتصو از  پس که ییهاپروژه : الیر اردیلیم 5.000  تا 500 از  یهاپروژه  •

  و کنترل با و  تهران  ی شهردار یی اجرا یواحدها  توسط  ی مردم هایمشارکت و  یگذارهیسرما سازمان د ی صالحد  با که ییهاپروژه : الیر ارد یلی م 500 از کمتر یهاپروژه  •

 .گرددیم اقدام یمردم هایمشارکت و گذاریه یسرما سازمان یند ی فرا نظارت

  پروژه   کنترل  و  تیریمد   سامانه  در  تمشه  بخش  4به عقد قرارداد رسیده است( و شماره    1400هایی که در سال  )جدول پروژه   2  شماره  جدول  در  مندرج  هایپروژه   شناسنامه -9

  در  را  جینتا و اقدام ی مشارکت یهاپروژه  شرفتی پ انه یماه گزارش  ه یارا به نسبت است موظف  عملکرد  ی ابیارز و پروژه  کنترل  ، برنامه ش یپا دفتر . شودی م جاد یا تهران  ی شهردار

 .د ینما لحاظ  یی اجرا یواحدها  انهیسال و  ماهه شش یابیارز

  د ییتأ از  پس  را  1401 سال  طول  در  یشنهادیپ د یجد  یمشارکت ی هاپروژه  ر یسا تم، ش ه بخش  4 شماره  جدول در  مندرج  یهاپروژه  بر  عالوه  است مجاز  تهران ی شهردار -10

 .د ینما درج مذکور جدول  در تهران،  شهر  ی اسالم یشورا  بودجه  و  برنامه ونیسیکم

(  ی شهر  اقتصاد  و  ی مال  و   ستیز  ط ی مح  و  یشهر   خدمات   هایمعاونت  یهمکار  با  تهران   ی شهردار  ی معمار  و  یشهرساز  معاونت)  تهران   ی شهردار  تبصره،   ن یا   مفاد   ی اجرا  در -11

  به  مشروط  عمل، مالک  مقررات و  ضوابط  ارچوب ه چ در  را ایفرامنطقه  هایبوستان در  واقع امالک  و  ی اراض از محدود ی بخش از  استفاده  مجوز  صدور نحوه " شنهاد یپ است،  مجاز

 .د ینما ابالغ   اجرا جهت یقانون مراجع در بیتصو از  پس و  نیتدو را  "  سبز ی فضا  و ستیز ط یمح  با سازگار یمعمار و  طرح ی اجرا
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  طریق   از   را   ذخایر  این  مولدسازی  برنامه  و   نموده   اقدام   شهر   هایداده   و  نامشهود  منابع  و   هادارایی   اقالم  احصاء   به   نسبت  الزم   مطالعات  انجام  با  است  موظف  تهران   ی شهردار -12

  انیپا  تا  را  نوین  خدمات   محل   از  پایدار  درآمد   به  دستیابی   و   شهری   دیجیتال  اقتصاد  پلتفرم  گیریشکل   هدف  با  اجتماعی  و   اقتصادی   فعاالن  کلیه  با  گذاریاشتراک   به  و   آزادسازی

 .نماید  ارائه  تهران شهر  ی اسالم یشورا  به و  تهیه 1401 ورماهیشهر

تم، با تأمین منابع مالی از طریق جلب مشارکت بخش خصوصی یا سایر  شبخش ه   4های مندرج در جدول شماره  شود تا عالوه بر پروژه به شهرداری تهران اجازه داده می -13

 ای ذیل اقدام نماید:ههای تأمین مالی نسبت به اجرای پروژه روش

 احداث قطعه دوم بزرگراه شهید شوشتری  •

شهید خرازی و پل طبقاتی محور شهید همت از تقاطع شهید صیاد  - شهید همت- الدینغربی بزرگراه شهید زین - محور شرقی( LRTخطوط سبک ریلی)طرح احداث  •

 اهلل نوریشیرازی تا شهید شیخ فضل 

 متوسلیاناحداث تونل شهید  •

 های سطحیآب اصلی هدایت شبکه احداث  •

 شمال  - راه تهراناتصال بزرگراه امام علی)ع( به آزاد •

 .بود خواهد  االجرا  الزم  زی ن نده یآ یهاسال در 1401  سال در  شده منعقد  یقراردادها یبرا  تهران یشهردار تعهدات -14

 : یوربهره ارتقاء - (20تبصره بیستم )

 است:  مکلف وریبهره  ارتقاء در راستای تهران شهرداری 

  ها شرکت  ،هاسازمان  مناطق،   ستاد،)  واحدها  شاغل  انسانی  نیروی  از(  %6)  درصد   شش   معادل  مجموع   در  ساالنه  بازخریدی  یا  موعد   از   پیش  بازنشستگی  بازنشستگی،  به  نسبت -1

  شماره  به  اعتباری ردیف  از  شغلی  عناوین و  سطوح سازیمتناسب سازمانی، ساختار اصالح جهت در  کارگری و  قراردادی ثابت، رسمی،  کارکنان از  اعم( وابسته سساتمؤ و

  به  همچنین  .اید نم اقدام مقررات  ارچوبهچ  در  "کارکنان بازخرید  و  بازنشستگان خدمت پایان  پاداش کارکنان، به انتقالی  هایپرداخت " عنوان  با "616110334- 11" بندیطبقه 
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 ساله پنج  برنامه طول  در افته ی کاهش کارکنان تعداد( %50) درصد  پنجاه  سقف تا حداکثر   متخصص یانسان  رویین استخدام و  جذب  به نسبت شوداجازه داده می   تهران شهرداری 

  پست   وجود  به  منوط  مرتبط  هایرشته   در   النی التحصفارغ   و  خبره  روهای ین  ری یبکارگ  تیاولو  با  و   باالتر  و  ارشد   یکارشناس  الت ی تحص  سطح  ارتقای  هدف  با  تهران  شهر  توسعه  سوم

 .د ی نما ارائه  تهران شهر  ی اسالم یشورا  به را شده جذب  افراد ستی ل  و  اقدام  مربوطه مقررات و  نیقوان تیرعا بابالتصدی  یسازمان

  تهران  اتوبوسرانی  واحد   شرکت  مازاد  کارکنان  بازخریدی  و  بازنشستگی  به  کمک"  عنوان  با  "202090573- 11"  بندیطبقه   شماره  به  اعتباری  هایردیف   در  شده  منظور  اعتبار -2

  به کمک " عنوان با "304130272- 11" بندیطبقه شماره، "مترو برداریبهره  شرکت مازاد  کارکنان بازخریدی  به کمک " عنوان با " 201020273- 11" بندیطبقه  شماره، "حومه و

  مازاد  کارکنان انگیزشی بازنشستگی  و بازخریدی  به کمک " عنوان  با "108227375- 11" بندیطبقه  شماره و  "پسماند  مدیریت سازمان مازاد  کارکنان بازنشستگی و  بازخریدی

  برداری بهره   شرکت  ، حومه  و  تهران  اتوبوسرانی  واحد   شرکت  کارکنان  بابت  به ترتیب  بازخریدی  و  انگیزشی  بازنشستگی  بازنشستگی،   هایهزینه   برای تأمین  را  "همشهری  مؤسسه

  از  پس و تهران شهرداری شهری اقتصاد و مالی معاونت توسط مزبور اعتبار هزینه نماید. همشهری سسهمؤ و پسماند مدیریت سازمان کارکنانآهن شهری تهران و حومه، راه 

،  وابسته  مؤسسات و  هاشرکت ،هادر خصوص سایر سازمان .بود خواهد  پرداخت قابل نفعانذی  به  مستقیم  طور به  های مذکورشرکت سازمان و  عملی اقدام از  اطمینان حصول 

  مازاد   کارکنان  انگیزشی  بازنشستگی   و  بازخریدی   به  کمک "  عنوان  با  "616110769- 11"  بندیطبقه   شماره   به   اعتباری  ردیف   در  مندرج   اعتبارات   محل  ازتواند  شهرداری تهران می 

  جایگزینی  عدم به کارکنان موصوف مشروط بازخریدی یا( انگیزشی) موعد  از  پیش بازنشستگی  هایهزینه  از( % 50) درصد  پنجاه  تأمین  به نسبت "هاشرکت  و هاسازمان سایر

 نماید. اقدام جدید   نیروی

  بندیطبقه   استخدامی،  مقررات  رعایت به التزام و  بخشینظم با  تابعه مؤسسات و   هاشرکت ، هاسازمان شهرداری،  سطوح  کلیه  در  کارکنان خدمت جبران  نظام سازیمتناسب -3

 .نباشد  درصد  15 از بیشتر مزایا  و حقوق  پرداخت در تفاوت  متوسط که  ایگونه به کارکنان مصوب دستمزد   و حقوق نامهآیین  و مشاغل

 است. به استثناء روزنامه همشهری و مرکز ارتباطات ممنوع تهران شهرداری  به وابسته  هایشرکت  و هاسازمان مناطق، ستادی، واحدهای   مکتوب در  نشریه هرگونه  چاپ -4

  ه یکل توسط) خدمات  ی بها و  عوارض افتیدر خصوص در  ،1401 سال انیپا تا یکاغذ  قبوض  حذف ند ی فرآ  یاجرا در  عیتسر و  ی زیربرنامه ضمن است،  مکلف  تهران  ی شهردار -5

 .د ینما اخذ   و اقدام  ک یالکترون قبوض  صدور  بر  ی مبتن( ییاجرا ی واحدها
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 تهران؛  شهر توسعه سوم ساله پنج برنامه  32 و 26 مواد  تحققی راستا در -6

  تهی کم "به  یوربهره   یارتقا  یی اجرا  دستورالعمل  اساس  بر  را   یوربهره   ی ارتقا  جهت  در   خود   ی شنهادیپ  یهاطرح   مکلفند   تهران   ی شهردار  مناطق   و   ی ستادی واحدها  یتمام  الف(

  به  اعتباری فی رد محل از  را یوربهره  یارتقا ته یکم  د ییتا مورد یهاطرح  ی برا الزم اعتبار است، موظف تهران یشهردار . دهند  شنهادیپ "تهران یشهردار  یوربهره  یارتقا

  ییجوصرفه   تحقق  د ییتا  و   طرح  موفق   یاجرا   صورت  در .  د ینما  ن ی مأت  "توسعه شهری  وریهای ارتقای بهره طرح   حمایت از اجرای "  عنوان   با  "615110169- 21"  بندیطبقه   شماره

  جادیا منظور به را  ییجوصرفه مقدار( %10) درصد  ده تا حداکثر حاصله، ییجو صرفه  محل از مجازند  ییاجرا یواحدها تهران، یشهردار یوربهره  یارتقا  تهیکم توسط آن

 .ند ی نما پرداخت پرسنل به(  رمستمریغ ) پاداش  عنوان به تابعه یواحدها کارکنان در زه ی انگ

  های طرح ای خود را صرف های سرمایه تملک دارایی  اعتباراتاز   %5ترتیبی اتخاذ نمایند تا سقف  موظفند  تهران یشهردار  وابسته مؤسسات  و هاشرکت، هاسازمان هیکلب( 

  محل از پاداش پرداخت . کنند  ارائه  مزبور تهی کم  به  مربوطه مستندات  همراه  به  را آن گزارش  و ه نمود تهران  ی شهرداری وربهره  ی ارتقا تهی کم مصوب در  وریبهره  ی ارتقا

 قانون( 84) ماده تیرعا با تهران یشهردار  به وابسته  مؤسسات  و هاشرکت  پرسنل و رانیمد  ره، یمد  أت یه  اعضای به یوربهره  ی ارتقا یهاطرح یاجرا  از  حاصل  ییجوصرفه 

 .است اقدام  قابل یوربهره  ی ارتقا ته یکم د یی تأ و  مزبور گزارش جینتا براساس تجارت،  قانون  241 ماده و( 2)  دولت یمال مقررات  از یبخش می تنظ قانون  به مواد یبرخ الحاق

 .د ینماابالغ   و  نی تدو1401خردادماه  انیپا  تا  را   تهران  ی شهردار  در   ی وربهره   یارتقا  یی اجرا  دستورالعمل   است   موظف  ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا معاونت برنامه   ج(

 :حقوق و مزایا-(21تبصره بیست و یکم ) 

 :انسانی نیروی  تأمین  پرسنل  و  انتظامی  مامورین قراردادی،  و  رسمی  کارگران و  کارمندان مستمر مزایای  و  حقوق  موقع به پرداخت و  هماهنگی ایجاد  منظور به

سسات موظف به ثبت یا بروزرسانی اطالعات کارکنان رسمی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد  و مؤ هاشرکت ، هاسازمانکلیه واحدهای اجرایی اعم از ستاد، مناطق،  -1

  غیره  و کارگری  قراردادی،  رسمی، کارکنان حقوق  پرداخت و اعتبار  ه تخصیص هرگون   . باشند کارگری در پایگاه اطالعات کارکنان شهرداری تهران و سامانه جامع منابع انسانی می

 د. گیرمی  صورت "انسانی منابع جامع سامانه" و  "تهران شهرداری کارکنان اطالعات  پایگاه"  اطالعات اساس  بر 1401در سال 
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ثابت/مبنا کارکنان رسمی    حقوق"  عناوین  با  هاکمک   و  مزایا   و  دستمزد   و  اجرت  حقوق،  هایهزینه پرداخت    هایردیف   مصوب  اعتبارات  شود،می  داده  اجازه   تهران  شهرداری  به -2

  هزینه " ، "رسمی اعم از ثابت و پیمانی کارمندان مزایای" ، "حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری "  ،"رسمی مشمول قانون کار کارگران حقوق و دستمزد" ، "و پیمانی

سهم   بازنشستگی و بیمه " ، "فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و..." ، "کار کارکنان و کارگران رسمی اضافه" ، "مشمول قانون کاررسمی  کارگران  مزایای " ،"ناهار

  های و کمک  هابن" ،"اجتماعی( تأمینتکمیلی سهم کارفرما )کارکنان مشمول بیمه  بازنشستگی و بیمه" ،"کارفرما )کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران(

اضافه کار کارمندان "، "مزایای کارمندان قراردادی "، "حقوق کارمندان قراردادی "، "عیدی  و پاداش " ،"ذهاب و کمک هزینه ایاب" ،"مندی و اوالدحق عائله "، "غیرنقدی

  های ردیف   اعتبارات  سرجمع  به  و   کسر   را  ستادی  واحدهای  و  گانه22  مناطق   "قراردادیاضافه کار کارگران  "و    "مزایای کارگران قراردادی"،  "حقوق کارگران قراردادی "،  "قراردادی 

  شهری   اقتصاد  و  مالی  معاونت  توسط  متمرکز   صورت  به  ماهانه  مزایای  و  حقوق  که  نحوی  به  نماید   ابالغ  و  اضافه  و امور شورا  انسانی  توسعه سرمایه  ریزی، برنامه  معاونت  ذیل  متناظر

 شود.  ثبت ربطذی  ای هزینه   هایردیف  در  و  این تبصره پرداخت (1)ارچوب بند هدر چ انسانی و امور شورا توسعه سرمایه ریزی،برنامه  معاونت تأیید  از  پس و

  تهران   شهرداری  توسط  مستقیم  صورت  به  شهری  تأسیسات  و  اماکن  نگهداری  اعتبارات  محل  از  انسانی  نیروی  با  مرتبط  هایهزینه   سایر  و  حقوق  الزحمه،حق   هرگونه  پرداخت -3

 است. ممنوع 

  کارکنان  از   همچنین   د بر اضافه کار دریافتی ماهانه و موریت مازاتهران در صورت انجام مأ  شهرداری   حفاظت  یگان   کارکنان  خدمات  از   شود؛می  داده  اجازه   تهران   به شهرداری  -4

  و  نماید  استفاده  غیرموظف ساعات در آن تابعه ی واحدها  و یشهردار  رمنقولیغ   و منقول  اموال زات،یتجه  شده،  ی بند  طبقه سات یسأت و   اماکن از  حفاظت جهت انتظامی،  نیروی

  و  یکصد : آن در پرداخت معادل و جزء افسران ریال،( 302.500) و پانصد  هزار ود و سیصد : آن در پرداخت معادل و ارشد  افسران ترتیب به ساعت هر  ازای  به را آنان الزحمهحق 

( 143.000)  هزار  چهل و سه  و  یکصد :  وظیفه  مأمورین  و  ریال(  181.500)  و پانصد   هزار  هشتاد و یک  و  یکصد :  آن  در پرداخت  معادل  و  داراندرجه   ریال،(  198.000)  هزار  هشتنود و  

  .نماید  پرداخت 1401ارچوب دستورالعمل اجرای بودجه سال  هدر چ "شهرداری در شاغل انتظامی  مورینمأ الزحمه حق" عنوان  با ردیف محل از ریال

  اخذ  به مکلف هاشرکت و هاسازمان و  بوده شهر شورای مصوب تشکیالتی ضوابط اعمال به منوط تابعه مؤسسات و هاشرکت ،هاسازمان دوم ماهه شش اعتبارات  تخصیص  -5

 .باشند می  تهران شهر  اسالمی  شورای و  اداری  شورای از  خود  خدمت  جبران نظام و  تشکیالتی  ساختار مصوبه
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 : حمایت حقوقی از کارکنان شهرداری-(22تبصره بیست و دوم )

های محوله اداری در شهرداری و شورای اسالمی  موریتاشتغال به خدمت و به جهت انجام مأشود از اشخاص حقیقی و حقوقی تابعه که در زمان  به شهرداری تهران اجازه داده می

شود، با اتخاذ تدابیر مناسب حتی در صورت بازنشستگی یا پایان مأموریت آنان، حمایت حقوقی و قضایی به  شهر تهران علیه آنها در مراجع قضایی و انتظامی اقامه دعوی می

ارچوب قوانین و  هها و خسارات ناشی از دعاوی فوق را در کلیه مراحل دادرسی و در چو سایر هزینه  تأمینران عمل آورده و وثائق مورد نیاز را از محل امالک شهرداری ته

، قانون قضایی حمایت از کارکنان ایرانی در  88با اصالحات بعدی مصوب سال  نون حمایت قضایی از کارکنان دولت قانون مسئولیت مدنی، قا 11مقررات موضوعه از جمله ماده 

کمک به  "با عنوان    "617020169- 11"بندی  ت وزیران پس از تأیید اداره کل حقوقی از محل ردیف اعتباری به شماره طبقه هیأ   99مورد اقدامات کشورهای خارجی و مصوبه سال  

  و  ی قیحق  اشخاص از  تیحما و  کمک) تبصره هشتهای مندرج در ردیف مشابه در های این تبصره مشمول سقف پرداخت نماید. سقف حمایت  "سسات خصوصیاشخاص و مؤ

 .باشد ( نمی یحقوق

 : درونی تبلیغات محل از  درآمد کسب  -(23تبصره بیست و سوم )

برداری مترو، شرکت واحد اتوبوسرانی، سازمان تاکسیرانی، اماکن  درآمد از محل تبلیغات درونی به شرکت بهره های موجود برای کسب منظور استفاده بهینه از ظرفیته ب

شود با رعایت مقررات و ضوابط اجرائی تبلیغات محیطی که توسط شهرداری تهران )سازمان زیباسازی( و دیگر مراجع قانونی تدوین  ها اجازه داده می فرهنگی، ورزشی و پارک 

 :(ها، موضوع بندهای »الف«، »ب« و »ج« ممنوع استهرگونه تبلیغات بر روی جداره شیشه انجام) .نسبت به انجام تبلیغات در فضاهای ذیل اقدام نماید  ،استشده 

 الف( مترو: 

 ها، صوتی یا تصویری( های مترو )دیوارها، تابلو غرفه فضای داخلی ایستگاه  -1

 دستگیره، صوتی یا تصویری، سمپلینگ(ها )بدنه، کتیبه، تابلو، واگن  -2

 ( اتوبوس: ب

 ها، تابلوها، صوتی یا تصویری( های اتوبوس )دیواره ایستگاه  -1

 ها )بدنه خارجی( و داخل )کتیبه، تابلو، دستگیره، صوتی یا تصویری، سمپلینگ( اتوبوس -2
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 ( تاکسی:ج 

 ها، تابلوها، سمپلینگ(های تاکسی )دیواره ایستگاه  -1

 ارجی  ها، بدنه ختاکسی -2

 ها:( اماکن فرهنگی، ورزشی و پارکد 

 ها، تبلیغات دور زمین، تابلوها، سمپلینگ(فضای داخلی )جداره  -

های تجاری و تبلیغات محیطی«  « با عنوان »درآمد حاصل از آگهی130202» بندیطبقه  در ردیف درآمدی به شماره را  از این تبصره  درآمد حاصل شهرداری تهران مکلف است

و خرید    بوس شهری«، »کمک به بازسازی و تعمیراتن »خرید انواع اتوبوس و مینی ویهای اعتباری با عنا« را در ردیفجدرج نماید و درآمدهای حاصل از بندهای »الف«، »ب« و »

ناوگان خطوط   تأمینبرداری مترو جهت خرید قطعات یدکی و اورهال«، »کمک به توسعه و ای به شرکت بهرهتوبوسرانی«، »کمک سرمایههای فرسوده ناوگان ااتوبوس تجهیزات

فضاهای فرهنگی و هنری،  ن »تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، سطح شهر تهران«، »نگهداری وی های اعتباری با عنا« را در ردیف دمتروی تهران« و درآمد حاصل از بند »

 .هزینه نماید  "تملک و احداث بوستان در محالت فاقد بوستان"سطح شهر تهران« و 

 :تعیین بهای خدمات-(24) چهارم و  ستیبتبصره 

 گردد: به شرح زیر تعیین می   1401  ماه   اردیبهشت   ابتدای   برای اجرا از   1401سال    بهای خدمات شهرداری تهران در ،  ها نامه مالی شهرداری (آیین 30) سی ام    در اجرای ماده 

 گردد.تعیین می پیوست های مربوط  و بندهای ذیل و( 2)  شماره  جدول بر اساس رسان خدمت واحدهای  در خدمات  بهای -1

نسبت   (%  30)درصد    سیتا سقف    حداکثرنگردیده، بهای خدمات را    ذکر(  2شماره )جدول    درها به تصویب  نرخ آنسایر خدماتی که  در خصوص  شهرداری تهران مجاز است   -2

 و اخذ نماید.  داده افزایش 1400به سال 

  خدمات  بهای اصالحیه  است مکلف تهران  شهرداری  خدمات،  شده تمام بهای بر موثر عوامل )خارج از اختیار شهرداری( سایر  یا  و  انرژی  های حامل  نرخ  تغییر  صورت  در -3

 نماید.  ارائه  تهران شهر اسالمی  شورای  به بودجه  اصالحیه الیحه  قالب  در را یادشده
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 خواهدبود.  تهران  شهرداری   توسط   بهاء   دریافت  عمل   مالک   خدمت، بیشینه    قیمت  گیرد، می   انجام   نیز   دولت   توسط  آنها  گذاریقیمت   که  مشابهی  یهافعالیت   و   خدمات   مورد   در -4

 تعیین بهای خدمات  –( 2) شماره   جدول

 ردیف  نوع خدمات  بهای خدمات

 1 های کشاورزیبار و فرآورده برداری غرف به تفکیک نوع کاربری در بازارهای میادین میوه و تره حق بهره  (3وم)س وستیمطابق پ

 (4م)چهار وستیمطابق پ
میادین فرعی سازمان میادین میوه و  نرخ ورودیه و حق توقف )ساعتی( وسایط نقلیه وارده به میدان مرکزی و  

 تره بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری تهران
2 

 3   یپسماند عاد تیریخدمات مد  یبها ( 5م)پنج وستیمطابق پ

 4   یو عمران یساختمان یهاپسماند  تیریخدمات مد  یبها (6م)شش وستیمطابق پ

 ( 7م)هفت وستیمطابق پ
و   یصنعت ،یپزشک ژهیو یو دفع پسماندها ی اعمال نظارت بر جمع آور یخدمات و چگونگ  یبها نیی تع

 یکشاورز
5 

 6 یو آتش نشان  یمنی ا  یخدمات تخصص ی بها نیی تع ( 8تم)شه وستیمطابق پ

 7 (س) خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت زهرا  ی بها نیی تع ( 9)نهم  وستیمطابق پ

 8 کانون یو ب  اریمشاغل س ت یخدمات فعال  ینرخ بها (10)دهم  وستیمطابق پ

های عرضه گل و مطبوعات در سطح  اجاره بهاء خدمات كيوسك 

در مقایسه   (%20)  به ميزان بيست درصد  1401شهر تهران در سال  

افزایش مي یابد و سایر مفاد مصوبه    1400با نرخ های مصوب سال  

( به قوت خود باقي 1399)جداول و تبصره ها براساس سال 

 باشد. مي

 9 1401در سال  اجاره بهاء خدمات کیوسک های عرضه گل و مطبوعات در سطح شهر تهران

 10 1401تهران در سال  یخدمات سازمان ورزش شهردار   یبها  (11دهم )یاز وستیمطابق پ

 11 1401بهای خدمات سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در سال   ( 12دهم )دواز وستیمطابق پ

 12 1401در سال  الدی از برج م د یخدمات بازد بهای (13دهم )سیز وستیمطابق پ
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 : ی کارکنان شهرداریدرمان  خدمات و سالمت نظام یارتقا -( 25تبصره بیست و پنجم )

 : شهرداری تهران مجاز است در راستای ارتقای نظام سالمت و خدمات درمانی

ه و صددرصد ( از هزینه خدمات در مراکز درمانی غیر طرف قرارداد با کارکنان شهرداری را به عنوان فرانشیز دریافت نماید. درآمد حاصله اختصاصی بود%10معادل ده درصد ) -1

 تشخیصی( و تأمین و ارتقاء تجهیزات پزشکی )غربالگری و توانبخشی( مورد نیاز شرکت شهر سالم به  –درمانی  - صرف ارائه خدمات جدید )پیشگیری  باید ( آن %100)

 گردد.کارکنان

اعتباری به    ردیف   اعتبارات  محل  از  کارگران  و  کارکنان  سالمت  پایش  به  نسبت  یکبار  ساالنه  است  مکلف  سالم  شهر  تهران، شرکت  شهرداری  کارکنان  سالمت  پایش  منظور  به -2

  و  کارکنان سالمت پایش. برساند  نفعذی  افراد اطالع به را نتیجه و  اقدام "تهران  شهرداری  کارگران و کارکنان سالمت پایش " عنوان با "617022534- 11" بندیشماره طبقه 

 گردد.  هزینه و  تأمین وابسته مؤسساتو  هاشرکت ها،سازمان و منابع داخلی   اعتبارات محل  از  باید  وابسته مؤسساتو   هاشرکت ها،سازمان کارگران

 : یپژوهش  یهاطرح  و هاپروژه  -(26تبصره بیست و ششم )

 ریزی شهر تهران را با رعایت موارد ذیل به مصرف برساند:های اعتباری منظور شده در بودجه مرکز مطالعات و برنامهشهرداری تهران موظف است ردیف

های ساله سوم توسعه شهر تهران، طرح جامع، مصوبات شورای اسالمی شهر تهران و ابالغیه ارچوب برنامه پنج ههای پژوهشی موضوع این تبصره در چها و طرح پروژه کلیه   -1

ی وابسته  هاشرکتو  هاسازمانای تخصصی، هگانه و معاونت 22ها، مناطق کاری در انجام پژوهشهزینه خواهد شد و به منظور جلوگیری از تکرار و موازی   تهران شهرداری 

 .ریزی شهر تهران ثبت نمایند به شهرداری تهران موظفند عناوین پژوهش مورد نظر خود و مستندات مربوطه را در سامانه پژوهشیار مرکز مطالعات و برنامه 

به شورای اسالمی شهر تهران   1401 ماهرا تا پانزدهم اردیبهشت 1401ز سال های مورد نیاریزی شهر تهران مکلف است فهرست مطالعات و پژوهش مرکز مطالعات و برنامه -2

روز نظر خود را نسبت به فهرست مذکور اعالم نمایند. عدم اظهارنظر طی مدت ذکر   پانزده ظرف مدت  باید های تخصصی شورای اسالمی شهر تهران  ارائه نماید. کمیسیون 

 .شده به منزله تأیید است
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مقامان ذیحساب بر  باشد و قائمریزی شهر تهران می های مطالعاتی و پژوهشی در شهرداری تهران منوط به ثبت در سامانه پژوهشیار مرکز مطالعات و برنامه انجام پروژه  -3

 .نمایند ین امر نظارت می رعایت ا

 :وابسته مؤسسات و هاشرکت  ها،ی سازمانراهبر سطح بهبود و ارتقاء -(27تبصره بیست و هفتم )

 : وابسته مؤسساتو  هاشرکت  ها،سازمانبه منظور ارتقاء و بهبود سطح راهبری 

 .کند اندازیراه   را   ها و مؤسسات وابسته ها، سازمانشرکت   اطالعات   یکپارچه   سامانه1401سال  تیرماه   پایان  حداکثرتا  است  مکلف  معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران  -1

اطالعات   بروزرسانی و ثبت به نسبت باریک ماهسه  هر  و ، متناوباً( این تبصره 1مندرج در بند ) اندازی سامانهراه  از پس مکلفند  ها و مؤسسات وابستهها، شرکتسازمان کلیه -2

 .ثبت نمایند  سامانه در  را عملکردی هایگزارش  و  مالی هایصورت  و  بودجه  مدیران، و انسانی  پایه )ثبتی(، نیروی شامل اطالعات 

 .اعضاء شورای اسالمی شهر تهران فراهم نماید   برای برخط  صورت به را مذکور سامانه اطالعات  به دسترسی امکان  است مکلف شهرداری  -3

 :  نوآور کارهای  و کسب  و انیبندانش  هایتیفعالحمایت از   – ( 28)  مهشت و  ستیب تبصره

های محدوده پیرامونی شهر با عرضه وکارهای نوآور، در اماکن شهری منتخب و ساختمانبنیان و کسبهای دانش شهرداری موظف است نسبت به تسهیل استقرار و شروع فعالیت 

ها با عقد قرارداد تأمین انواع خدمات شهری مورد  پنجره واحد خدمات شهرداری و کسب سهم درآمد از اینگونه فعالیت خدمات مختلف شهرداری از جمله مجوز محل کار از یک  

 آپ، نوآور و خالق با رعایت نکات ذیل اقدام نماید. های استارت نیاز برای شرکت 

 ؛ ( ریال، رایگان5.000.000.000االنه پنج میلیارد ) های تازه تأسیس تا ده نفر کارکنان طی دو سال اول یا دستیابی به سطح درآمد سشرکت -1

 ؛ %( از درآمد کل برای هزینه خدمات شهری 1( ریال یک درصد )10.000.000.000( تا ده میلیارد )5.000.000.000های با درآمد بین پنج میلیارد )شرکت -2

 . %( از درآمد کل برای هزینه خدمات شهری5/1)ونیم درصد ( ریال یک10.000.000.000های با درآمد بیش از ده میلیارد )شرکت -3
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 با شرایط خاص:   افراد  یبرا  ی شهر ی فضاها یسازمناسب -(29)  بیست و نهمتبصره 

  راستای  در  همه برای شهری  عنوان به  تهران ساختن فراهم  و سالمندان و معلوالن کودکان، حقوق  رعایت و  شهر پذیریدسترس  سطح ارتقاء  منظور  شهرداری موظف است به

 .سالمند اقدام نماید  دوستدار شهر و  کودک دوستدار شهر  مصوبه الزامات اجرای 

( از سرجمع اعتبارات هر یک از  %15ـ حرکتی و ذهنی تا سقف پانزده درصد )توان جسمی سازی فضاهای شهری برای افراد دارای معلولیت و اقشار کم در راستای مناسب  -1

 های زیر را هزینه نماید؛ ردیف

 های موجود« با عنوان »طراحی و اصالح هندسی معابر و تقاطع  "20914" بندیره طبقه شما

 با عنوان »مرمت و بهسازی معابر غیربزرگراهی«   "20925" بندیشماره طبقه 

 جداول« ،  با عنوان »نصب و ترمیم سنگدال "20926" بندیشماره طبقه 

 «هاراهروها و پیاده با عنوان »احداث، تجهیز و بهسازی پیاده  "20930" بندیشماره طبقه 

  از ( %15) درصد  پانزده تا سقف ذهنی  و حرکتی ـجسمی  پذیرآسیب  اقشار سایر  و کودکان و سالمندان افراد دارای معلولیت، برای شهری فضاهای سازیمناسب راستای در -2

 های زیر را؛ ردیف از  یک  هر اعتبارات  سرجمع

 "ورزشی فضاهای  تجهیز و  توسعه"عنوان  با "10307" بندیشماره طبقه 

 "هنری  و  فرهنگی   فضاهای تعمیر و تجهیز" عنوان با "10809" بندیشماره طبقه 

 "هاخانهقرائت  و هاکتابخانه  تجهیز و  توسعه" عنوان با "10810" بندیشماره طبقه 

 "محله سرای  تجهیز و  تعمیر" عنوان با "10812" بندیشماره طبقه 

 "یعموم یبهداشت یهاس یسرو و های آبخور یسازمناسب و  زی تجه ر،یتعم "  عنوان با "31008" بندیشماره طبقه 

 "ها و فضای سبز سازی و تجهیز بوستان مناسب  بازپیرایی، " عنوان با "30104" بندیشماره طبقه 
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 "اداری  هایساختمان اساسی  تعمیرات و بازسازی"  عنوان با "60209" بندیشماره طبقه 

  هایسرویس  و شهرداری هایساختمان  سازیمناسب پرتردد، هایایستگاه  اولویت با هاایستگاه  و هاپایانه سازیمناسب ها،تفرجگاه  و روهاپیاده ها،بوستان سازیمناسب برای

 .نماید  هزینه  شهر هنری  و  فرهنگی  اماکن و  فضاها و هاخانهها و قرائت بهداشتی، کتابخانه 

 دهد.   قرار   شهروندان   دسترس   در   و   منتشر   شهرداری   رسانی اطالع   پرتال   در   شهر   و   محله، منطقه   سطح   در   را   سالمندان   و   کودکان، معلوالن   برای   شده   سازی مناسب   اماکن   نقشه 

 ارائه گزارش:    -(30) امی تبصره س

  است:  مکلف تهران شهرداری 

  به  تصویب برای و تهیه ماه از تاریخ الزم االجرا شده این مصوبه سه مدت ظرف حداکثر را بودجه هایتبصره  نیاز مورد اجرایی هاینامهشیوه  و هادستورالعمل  ها،نامهآیین  -1

  بودجه،  هایردیف و هاتبصره  عملکرد  بر نظارت و پایش که ایگونه به باشد؛ مربوطه استانداردهای بر مبتنی باید  اجرایی هاینامهشیوه. نماید  ارائه تهران شهر اسالمی شورای

 باشد. پذیرامکان  تفصیلی  و معین  کل، هایحساب  ذیل

  سال  تیرماه  پایان تا حداکثر تهران شهرداری  مالی و  بودجه حوزه  هایسامانه کلیه میان اتصال برقراری  طریق از مالی مدیریت یکپارچه  و جامع سامانه اندازیراه  به نسبت -2

 اطالعاتی نظام یک در( مناطق و هاشرکت ها،سازمان) آن تابعه واحدهای و شهرداری مالی حسابرسی و اجرا ریزی،بودجه  فرآیندهای مجموعه که ایگونه به نماید  اقدام 1401

  اسالمی   شورای  اعضای  اختیار  در  گیری،گزارش  سطح  باالترین  در  باید   سامانه  این  به  دسترسی  شهرداری  مالی  وضعیت  بر  دقیق  نظارت  منظور  به.  شود  سازیدهپیا   یکپارچه  و  جامع

 گیرد.  قرار  تهران شهر

تهران، هر شش  های این مصوبه را همراه با مستندات عملکردی از طریق بارگزاری در سامانه جامع تدوین و اجرای برنامه و بودجه شهرداری گزارش جامع عملکرد تبصره  -3

 . ماه یکبار به شورای اسالمی شهر تهران ارائه نماید 
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 1401بودجه سال  الیحه پیوست های 

 و مؤسسات وابسته هاشرکت، هاسازمان   ،شهرداری تهران
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 شهرداری تهران و سازمان ها و شرکت های وابسته   1401بودجه سال  الیحههای تبصره های فهرست پیوست

 ردیف شماره پیوست و تبصره  موضوع پیوست

 1 1تبصره  - ( 1پیوست یکم ) ی شهردار  یعموم یدرآمدها و  عوارض عناوین 

 2 1تبصره  - (2) مدو وستیپ ی شهردار یاختصاص یدرآمدها و  عوارض عناوین 

 4 24 تبصره –( 3) مسو وستیپ های کشاورزیبار و فرآورده کاربری در بازارهای میادین میوه و تره برداری غرف به تفکیک نوع حق بهره 

  و  بار تره و  وهیم ن یادیم سازمان یفرع  نی ادیم و  یمرکز  دان یم به وارده   هینقل  طیوسا( یساعت ) توقف حق  و  هیورود نرخ

 تهران  یشهردار  یکشاورز ی ها فرآورده
 4 24 تبصره  –( 4) چهارم وستیپ

 5 24تبصره   – (  5پیوست پنجم )  یعاد پسماند  تیریمد  خدمات  یبها

 6 24تبصره  –( 6پیوست ششم ) یعمران و  یساختمان یهاپسماند  تیریمد  خدمات  یبها

 7 24تبصره  –( 7پیوست هفتم ) ی کشاورز و  یصنعت ،ی پزشک ژه یو یپسماندها دفع و  ی آور جمع بر  نظارت اعمال  یچگونگ  و خدمات  ی بها نیی تع

 8 24تبصره  –( 8پیوست هشتم )  ینشان آتش  و  یمنی ا  یتخصص خدمات  ی بها نیی تع

 9 24تبصره  –  (9نهم )پیوست  (س) زهرا  بهشت سازمان در  عرضه قابل خدمات  ی بها نیی تع

 10 24تبصره  – (10پیوست دهم ) کانون یب و  اریس مشاغل ت یفعال  خدمات  یبها نرخ

 11 24تبصره  –( 11پیوست یازدهم ) 1401 سال در  تهران ی شهردار ورزش سازمان خدمات  یبها

 12 24تبصره   – ( 12پیوست دوازدهم ) 1401  سال  در تهران یشهردار ی هنر و  ی فرهنگ سازمان خدمات  یبها

 13 24تبصره   –( 13)سیزدهم پیوست  1401 سال در الدی م برج  از د یبازد خدمات  یبها
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43 

 

 ی شهردار یعموم یدرآمدها  و عوارضعناوین   (:1( تبصره یکم )1پیوست یک )

 شرح عنوان  بندیکد طبقه 
 نوع مصرف

 حوزه مصرف بر اساس مأموریت
 تملک  ای هزینه 

 درآمدها 100000

 درآمدهای ناشي از عوارض عمومي 110000

 عوارض موضوع قانون ماليات برارزش افزوده 110100

 های شش گانه مأموریت   عوارض بر كاال و خدمات  110101

 های شش گانه مأموریت   عوارض متمركز )فرآوردهای نفتي، سيگار، گاز و شماره گذاری(  110103

 های شش گانه مأموریت   عوارض خوردوهای سواری و سایر وسائط نقليه  110104

 های شش گانه مأموریت   هوایي تعوارض بلي 1101052

 درآمدهای ناشي از توسعه شهر 110200

 های شش گانه مأموریت   زیربنا -عوارض بر پروانه های ساختماني در حد تراكم پایه )مسكوني( 110201

 های شش گانه مأموریت   پذیره-عوارض بر پروانه های ساختماني در حد تراكم پایه ) غير مسكوني( 110202

 های شش گانه مأموریت    مازاد و تفكيك-عوارض بر پروانه ساختماني مازاد بر تراكم پایه )مسكوني( 110203

 های شش گانه مأموریت    عوارض بر پروانه ساختماني مازاد بر تراكم پایه )غيرمسكوني( 110204

 های شش گانه مأموریت   عوارض بر بالكن و پيش آمدگي  110205

 های شش گانه مأموریت   عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری 110206
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44 

 

 شرح عنوان  بندیکد طبقه 
 نوع مصرف

 حوزه مصرف بر اساس مأموریت
 تملک  ای هزینه 

 های شش گانه مأموریت   عوارض صدور مجوز حصاركشي و دیوار كشي برای امالك فاقد مستحدثات  110208

 های شش گانه مأموریت   نوسازی قانون  29ماده  2عوارض اتمام مهلت عمليات ساختماني موضوع تبصره  110209

 درآمدهای ناشي از حمل و نقل  110300

 های شش گانه مأموریت   عوارض موتورسيكلت ها 110302

 های شش گانه مأموریت   عوارض ثبت نام و تجدید آزمایش رانندگي ) معاینه چشم و سایر( 110308

 های شش گانه مأموریت   گواهينامه عوارض صدور، تمدید و تعویض  110309

 های شش گانه مأموریت   عوارض ساليانه وانت بار  110313

 درآمدهای ناشي از بهره برداری از فضای شهر 110400

 های شش گانه مأموریت   عوارض نوسازی 110401

 های شش گانه مأموریت   عوارض سطح شهر 110402

 های شش گانه مأموریت   ها و مؤسسات اعتباریساليانه بانك عوارض  110403

 های شش گانه مأموریت   عوارض اسناد رسمي )حق الثبت(  110404

 های شش گانه مأموریت   عوارض بر مشاغل و حرف )بر اساس نوع شغل، محل استقرار ملك و مساحت( دائمي  110406

 های شش گانه مأموریت   تبليغات محيطي به غيراز تابلوهای معرفي در حد مجازعوارض بر تابلوهای  110407

 های شش گانه مأموریت    درآمد ناشي از خسارت وارده به اموال عمومي شهر 110408

 های شش گانه مأموریت   حق انتفاع از بهره برداری موقت 110409
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 شرح عنوان  بندیکد طبقه 
 نوع مصرف

 حوزه مصرف بر اساس مأموریت
 تملک  ای هزینه 

 های شش گانه مأموریت   واهينامه عوارض صدور، تمدید و تعویض گ 110410

 درآمدهای ناشي از عوارض اختصاصي شهرداری 120000

 درآمدهای اختصاصي  120100

 های شش گانه مأموریت   درآمد هتل، مهمانسرا، پالژ و سایر مراكز رفاهي و تفریحي شهرداری  120101

 های شش گانه مأموریت   درآمد حاصل از فروش گل و گياه و سایر محصوالت  120103

 های شش گانه مأموریت   پسماند  مدیریت خدمات بهای 120107

 های شش گانه مأموریت   درآمد ناشي از خسارات وارده به اموال اختصاصي شهرداری 120108

 های شش گانه مأموریت   شهرداریدرآمد سایر سازمانهای وابسته به  120109

 بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعي شهرداری 130000

  بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعي شهرداری 130100

 های شش گانه مأموریت   بهای خدمات كارشناسي  130102

 های شش گانه مأموریت   بهای خدمات فني  130104

 های شش گانه مأموریت   خدمات بازرگاني بهای  130105

 های شش گانه مأموریت   بهای خدمات پيمانكاری  130106

 های شش گانه مأموریت   بهای خدمات آماده سازی  130107

 های شش گانه مأموریت   بهای خدمات صدور مجوز تعميرات اساسي ساختمان  130108



 1401 سال بودجه  حهیال یهاتبصره  و واحده ماده 

 

46 

 

 شرح عنوان  بندیکد طبقه 
 نوع مصرف

 حوزه مصرف بر اساس مأموریت
 تملک  ای هزینه 

 های شش گانه مأموریت   بيگانه ت اتباع ابهای خدم  130109

 های شش گانه مأموریت   بهای خدمات جمع آوری نخاله های ساختماني  130110

 درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری 140000

 درآمد حاصل از اموال شهرداری 140100

 های شش گانه مأموریت   درآمد و مال االجاره مستحدثات شهرداری 140101

 های شش گانه مأموریت   درآمد حاصل از مراكز تفریحي و رفاهي 140102

 های شش گانه مأموریت   درآمد حاصل از  ماشين آالت و تجهيزات 140103

 های شش گانه مأموریت   درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگي  140104

 های شش گانه مأموریت    های عموميدرآمد حاصل از پاركينگ  140105

 های شش گانه مأموریت   درآمد حاصل از سود سهام سازمان ها و شركت ها  140106

 های شش گانه مأموریت   درآمد حاصل از واحدهای خدماتي  140107

 های شش گانه مأموریت   درآمد حاصل از واحدهای توليدی  140108

 های شش گانه مأموریت   محصوالت و خدمات كارخانجات شهرداری درآمد حاصل از فروش  140109

 های شش گانه مأموریت   درآمد حاصل از فروش محصوالت كارخانه آسفالت  140110

 درآمد حاصل از وجوه شهرداری 140200

 های شش گانه مأموریت   های پذیرفته شده در بورس یا سایر شركت ها سود نقدی حاصل از سهام شركت  140201
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 شرح عنوان  بندیکد طبقه 
 نوع مصرف

 حوزه مصرف بر اساس مأموریت
 تملک  ای هزینه 

 های شش گانه مأموریت   درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری 140202

 های شش گانه مأموریت   درآمد ناشي از حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسالمي  140203

 های شش گانه مأموریت   قانون رفع موانع توليد 59درآمد حاصل از اجرای ماده  140204

 كمك های اعطائي دولت و سازمانهای دولتي  150000

 یارانه ها و كمك های اعطائي دولت و سازمانهای دولتي  150100

 های شش گانه مأموریت   عوارض متمركز دوازده در هزار گمركي 150105

 های اهدایي و دارائي ها اعانات ، كمك  160000

  اعانات و كمك های اهدائي 160100

 های شش گانه مأموریت   خودیاری شهروندان و هدایای دریافتي  160101

 های شش گانه مأموریت   سایر اعانات و كمك از اشخاص حقوقي 160102

 های شش گانه مأموریت   كمك ها و اعانات دریافتي از مؤسسات عمومي غير دولتي  160103

 قانون وصول مي شود درآمدهای اتفاقي كه به موجب  160200

 های شش گانه مأموریت   ضبط سپرده های مطالبه نشده  160201

 های شش گانه مأموریت   ضبط سپرده های معامالت شهرداری 160202

 های شش گانه مأموریت   ها قانون شهرداری 110درآمد حاصل از اجرای ماده  160203

 های شش گانه مأموریت   درآمد حاصل از تاخير و خسارت تادیه چك  160204
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 شرح عنوان  بندیکد طبقه 
 نوع مصرف

 حوزه مصرف بر اساس مأموریت
 تملک  ای هزینه 

 های شش گانه مأموریت   100جرائم كميسيون ماده  160205

 های شش گانه مأموریت   درآمد ناشي از فروش اسناد مناقصه 160206

 های شش گانه مأموریت   قانون شهرداری 100ماده  1درآمد ناشي از اجرای تبصره  160207

 های شش گانه مأموریت   مازاد درآمد بر هزینه سال قبل  160208

 منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای  200000

 قانون شهرداری 101ماده  210000

 های شش گانه مأموریت   قانون شهرداری 101ماده  4و  3درآمد نقدی حاصل از اجرای تبصره  210100

 فروش اموال غير منقول 220000

 های شش گانه مأموریت   فروش اموال غير منقول 220100

 فروش اموال منقول و اسقاط 230000

 های شش گانه مأموریت   فروش اموال منقول و اسقاط 230100

 فروش سرقفلي 240000

 های شش گانه مأموریت   فروش سرقفلي 240100

 انتفاعيفروش حقوق  250000

 های شش گانه مأموریت   فروش حقوق انتفاعي 250100
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 شرح عنوان  بندیکد طبقه 
 نوع مصرف

 حوزه مصرف بر اساس مأموریت
 تملک  ای هزینه 

 سایر 290000

 های شش گانه مأموریت   های پذیرفته شده در بورس و سایر شركت ها منابع نقدی حاصل از فروش سهام شركت  290100

 منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی 300000

 وام های دریافتي 310000

 های شش گانه مأموریت   دریافتي از وزارت كشوروام  310100

 های شش گانه مأموریت   تسهيالت دریافتي از بانكها و مؤسسات مالي و اعتباری  310200

 های شش گانه مأموریت   تسهيالت خارجي   310300

 انواع اوراق و اسناد و سهام 320000

 های شش گانه مأموریت   های وابسته و تابعه شهرداریشركتمنابع حاصل از فروش سهام مؤسسات و  320300
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 ی شهردار  ی اختصاص یدرآمدها  و عوارضعناوین  ( :1(تبصره یکم )2پیوست دو )

 ( اندخص شدهمشهای بودجه کلیه مصارف اختصاصی که در ردیف منابع )

 منابع شرح عنوان  بندیکد طبقه 
 نوع مصرف

 توضیحات مصرف 
 تملک  ای هزینه 

   عوارض آالیندگي 110102

( و خدمات شهری هوا  آلودگي كاهشو  عمومي نقل و حمل  توسعهحمل و نقل و ترافيك )

 (سبز فضای توسعه و نگهداری حفظ،)

   زميني  بليت عوارض 1101051

 از پس تا سوارها منظور خواهدشدپارك و هاپایانه  سازمانبه صورت ماهانه به حساب  50%

 مصوب بودجه مطابق و شناسایي  مذكور سازمان حسابداری  سيستم در درآمد عنوان به دریافت

 . شود هزینه سازمان آن

   عوارض قطع اشجار 110207
ها و فضای به حساب سازمان بوستان خزانه تخصيص یافته محسوب شده و پس از واریز 100%

 گردد. سبز شهر تهران صرف تملك باغات، احياء و احداث فضای سبز آن مي

   شهرها میحر در يوصول درآمدهای و عوارض 110210

با تأیيد اداره كل حریم  و تخصيص یافته تلقي شده %100بيني شده عوارض پيش  %80معادل 

های  تهران با هماهنگي فرمانداری شهر سطح حریم در واقع عمراني شهر تهران صرف عمليات

 گردد. های مورد تأیيد ميربط در روستاهای منتخب و پروژهذی

110211 
ها در هنگام صدور  نشاني ساختمان عوارض آتش

 پروانه 
  

نشاني و به حساب سازمان آتش  خزانه واریزتخصيص یافته محسوب شده و پس از  100%

 گردد. نشاني مي آتش ای سازمانخدمات ایمني صرف اعتبارات سرمایه

 گردد. ای ميتخصيص یافته محسوب شده و صرف احداث پاركينگ محله   100%  درآمد ناشي از عدم امكان تأمين پاركينگ  110213
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 منابع شرح عنوان  بندیکد طبقه 
 نوع مصرف

 توضیحات مصرف 
 تملک  ای هزینه 

110306 
رسيدگي به  15عوارض ناشي از اجرای ماده 

 تخلفات رانندگي 
  جهت احداث پاركينگ(  ترافيك و نقل و حمل( 

110307 
رسيدگي به  23عوارض ناشي از اجرای ماده 

 تخلفات رانندگي 
  قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي(  23)صرف موارد مندرج در ماده  ترافيك و نقل و حمل 

   های ترافيكيعوارض حاصل از اجرای طرح 110310

كمك گردیده و صرف  شهرداری تهران به صورت صددرصد تخصيص یافته تلقيسهم  40%

نقل عمومي و التفاوت تسهيالت بازسازی و نوسازی ناوگان حمل و فني و اعتباری پرداخت مابه 

 گردد. مي انسان محور

 حسابداری سيستم در درآمد عنوان به دریافت از پس ترافيك و نقل و حمل سازمانسهم  40%

 .شد خواهد هزینه سازمان آن مصوب بودجه مطابق و شناسایي مذكور سازمان

به صورت صددرصد تخصيص یافته  (مترو) حومه و تهران شهری آهنراه شركتسهم  20%

  هایمحدوده در نقليه وسایل  تردد عوارض محل از شهری 6 خط و صرف احداثتلقي گردیده 

 گردد.مي ترافيك و مركزی

 تهران( متروی خطوط ناوگان تأمين و )توسعه كيتراف و نقل و حمل   (LEZعوارض ) 110311

110312 
 و حمل قانون 9 ماده اجرای از ناشي عوارض

 هزارنفر 500 باالی شهرهای ریلي نقل
  

آهن شهری شركت راهبه حساب  خزانه تخصيص یافته محسوب شده و پس از واریز 100%

 گردد. مي شهری 7احداث خط صرف  )مترو(تهران و حومه 
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 منابع شرح عنوان  بندیکد طبقه 
 نوع مصرف

 توضیحات مصرف 
 تملک  ای هزینه 

   ميالد  برج از حاصل درآمد 1201041

 )در شرایط كرونا( حقوق و مزایاجبران هزینه مدیریت و راهبری برج ميالد تهران 

 الد يم برج 1 فاز يمهندس و يفن تمام مهين  یها طرح ليتكم

130101 
بهای خدمات آسفالت و لكه گيری و ترميم 

 حفاری
   ترافيك و نقل و حملمأموریت 

   نشاني بهای خدمات ایمني و آتش  130111

نشاني و به حساب سازمان آتش  خزانه تخصيص یافته محسوب شده و پس از واریز 100%

 گردد. نشاني مي آتش ای سازمانخدمات ایمني صرف اعتبارات سرمایه

 شهری( روب و )رفت شهری خدمات   زباله بازیافت از حاصل درآمد 130201

130202 
  تبليغات و تجاری هایآگهي از حاصل درآمد

 محيطي 
  

 سازمان حسابداری سيستم  در درآمد عنوان به دریافت از  پس زیباسازی سازمانسهم  %50

 . شد خواهد هزینه سازمان آن مصوب بودجه مطابق و شناسایي مذكور

   ت بلي یارانه 150103

 التفاوتمابهآهن شهری تهران و حومه و برداری راهشركت بهرهبه مترو  بليت قيمت التفاوتمابه 

 حومه و تهراناتوبوسراني  واحد  شركت به اتوبوس بليت قيمت
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 منابع شرح عنوان  بندیکد طبقه 
 نوع مصرف

 توضیحات مصرف 
 تملک  ای هزینه 

1501041 
)مترو مشخص هایپروژه برای دولت های كمك

 پرند( 
  مسير طول امالك فروش محل از پرند تا( ره) امام فرودگاه از مترو خط احداث 

   اوراق مشاركت 320100

 منابع محل بوس شهری ازخرید انواع اتوبوس و ميني و  وط متروخطو تكميل  احداث

 مشاركت اوراق انتشار اختصاصي
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 )بهای خدمات(و مؤسسات وابسته  هاشرکت  ،هاسازمان ، شهرداری تهران 1400( مصوبه بودجه سال 24های تبصره  بیست و چهارم  )پیوست

 

 های کشاورزی بار و فرآورده تره برداری غرف به تفکیک نوع کاربری در بازارهای میادین میوه و حق بهره (: تعیین 3سوم)پیوست 
 

اصالحیه مصوبه تعیین حق بهره برداری غرف به تفکیک نوع کاربری در بازارهای میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری  "( مصوبه 5در اجرای تبصره پنجم)

سازمان گردد. شهرداری تهران )می  یو به روز رسان ن ییتعذیل کم برخوردار به شرح جدول  ی بازارها ست یل 21/11/1397مورخ  34147/2533/160، ابالغی به شماره "تهران ... 

بر اساس ارزیابی و نظریه کارشناس   1401و فرآورده های کشاورزی شهرداری تهران( مجاز است مبالغ حق بهره برداری این غرفه ها را در سال  مدیریت میادین میوه وتره بار

  ک ی/ فراخوان که  دهیبرندگان مزا ی مبالغ حق بهره بردار متیدرصد ق %50ی واجد صالحیت تعیین و در خصوص سایر میادین و بازارهای تابعه خود بر اساسرسمی دادگستر

 ، به تفکیک اماکن هر مرکز، برای بازارهای مذکور لحاظ و اعمال نماید.نمودند  تیدوره کامل فعال

 

و اصالحات بعدی آن در مواردی که مغایر با مصوبه   16/11/1389مورخ  16058/1518/160و  05/09/1384مورخ  15230/663/160شماره به  ابالغی: سایر مفاد مصوبات تبصره

 می باشد. االجرا اصلی نباشد کماکان به قوت خود باقی و الزم
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 1401لیست بازارهای کم برخوردار در سال 

 نام بازار ردیف  
نام میدان 

 ربط ذی
 نام بازار ردیف  

نام میدان 

 ربط ذی
 نام بازار ردیف  

نام میدان 

 ربط ذی

 غیبی  اقدسیه شهرری/محله ای  41 بروجردی  مشیریه  21 آزادگان /محله ای 2حکیمیه  1

 کارون ای سلیمانی)قزوین(/محله  42 بروجردی  ای هاشمی)انارگل(/محله 22 آزادی  شهدای محله جی  2

 کارون آذرشهر  43 پیروزی  ای دهقان/محله  23 آزادی  ای فتح/محله  3

 پروین  گلبرگ  44 تهرانسر  ای شهرک دانش/محله  24 آزادی  ای چناران/محله  4

 معلم ای تولید دارو/محله  45 تهرانسر  ایبهمن/محله 22 25 بعثت ایشهدای والفجر/محله  5

 معلم غدیر 46 تهرانسر  ای شهرک غزالی/محله  26 بعثت ای مبعث/محله  6

 معلم شهید رجائی  47 تهرانسر  یاس 27 بعثت ای محله طیب/محله  7

 معلم فدک 48 دریا یادگار امام 28 بعثت ای سروستان/محله  8

 معلم خلیج فارس 49 دریاچه  نشانیشهدای آتش  29 بعثت ای بسیج/محله 9

 معلم ای شقایق/محله  50 شهران  شهدای کن  30 بهمن  ای یاخچی آباد/محله  10

 معلم ایشهرک ولیعصر/محله  51 شکوفه لرستان  31 بهمن  ای پونه/محله 11

 نواب  ای بلورسازی/محله 52 شکوفه ای پانزده خرداد)بازار(/محله  32 بهمن  ایشهید کاظمی/محله  12

 نواب  ای هرندی/محله  53 غیبی  ایعباس آباد/محله  33 بهمن  میثاق  13

 نواب  ای عباسی/محله 54 غیبی  ای مشکات/محله  34 بهمن  ای شریعتی/محله  14

 نواب  ایراه آهن/محله  55 غیبی  کریمی شیرازی  35 بهمن  ایباغ آذری/محله  15

 نواب  ای انبار نفت/محله  56 غیبی  پورشهید نبی  36 بروجردی  دولت آباد 16

       غیبی  سیزده آبان 37 بروجردی  ایارکیده /محله  17

       غیبی  ای شهر ری/محله  38 بروجردی  صفائیه  18

       غیبی  ای عالئین/محله  39 بروجردی  ای ملک آباد/محله  19

       غیبی  ای شیخ صدوق/محله  40 بروجردی  ای جوانمرد قصاب/محله  20
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(: نرخ ورودیه و حق توقف )ســاعتی( وســایط نقلیه وارده به میدان مرکزی و میادین فرعی ســازمان میادین میوه و تره بار و 4پیوســت چهارم )

 فرآورده های کشاورزی شهرداری تهران

)ساعتی( از وسائط نقلیه وارده به میدان مرکزی سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های  مصوبه اصالحیه مجوز اخذ حق توقف "( ذیل ماده واحده 1در اجرای تبصره یکم )

شهرداری   1400بودجه سال "( مصوبه 24( تبصره بیست و چهارم  )8و  پیوست هشتم ) " 18/02/1395مورخ  2195/160/ 3208ابالغی به شماره  - کشاورزی شهرداری تهران 

، به شهرداری تهران )سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار و فرآورده های  13/12/1399مورخ  28364/2745/160ابالغی به شماره  "های تابعه تهران و سازمان ها و شرکت 

اخذ ورودیه و حق توقف   بر اساس تعرفه های مندرج در جداول ذیل این ماده واحده نسبت به 1401کشاورزی شهرداری تهران( اجازه داده می شود از ابتدای فرورودین سال 

 ساعتی از وسایل نقلیه وارده به میدان مرکزی و پارکینگ میادین و بازارهای تابعه سازمان برحسب نوع وسیله نقلیه اقدام نماید.

 

 

 (الیتهران  )ارقام به ر ی و تره بار شهردار  وهیم  یمرکز  دان یدر م  هیو حق توقف وسائط نقل  هینرخ ورود

 ه یدومبلغ ور  نوع خودرو  فیرد
ساعت  24توقف تا  

 )هرساعت( اول 

 ساعت 24از   ش یتوقف ب

 ( هرساعت) اول 

 16200 4800 42000 تن   22از   شیمجموع ب   تیمشابه با ظرف یبار ه ینقل لیوسا ر یساکشنده و  ونیلر،کامیتر 1

 28800 7200 72000 (تی)ترانز لر یتر 2

 15600 4560 40000 تن   22تا  10کامیون و سایر وسایل نقلیه باری مشابه با ظرفیت مجموع از  3

 14400 4320 37000 تن  10تا  6.5و سایر وسایل نقلیه باری مشابه با ظرفیت مجموع از    808خاور   4

 10200 3000 33500 تن  6.5تا  4 از  مجموع  تیمشابه با ظرف یبار ه ینقل لیوسا ر یو سا   608و خاور ونتیکام 5

 7200 2400 29000 تن  4تا  2.5 از  مجموع  تیمشابه با ظرفی بار  هینقل  لیوسا ر یو سا  سانین 6

 6600 1800 18000 تن  2.5مجموع تا  تیمشابه با ظرف یبار ه ینقل لیوسا ر یوانت بار و سا 7

 6600 1800 8500 ی سوار  یانواع خودروها 8
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 حق توقف در پارکینگ میادین و بازارهای تابعه سازمان )ارقام به ریال(نرخ ورودیه و  

 درجه بندی میادین و بازارها  ردیف
 مبلغ ورودیه 

 )تا یکساعت به صورت ثابت(

 مبلغ حق توقف بابت هر ساعت کامل

 )به ازاء توقف پس از یک ساعت ورودیه اولیه( 

 36000 18000 یک 1

 25200 14400 دو  2

 20400 10800 سه 3

 

 می باشد. "دقیقه توقف"تذکر: درخصوص مبلغ حق توقف؛ درصورت توقف کمتر از یک ساعت کامل؛ مبنای محاسبه 

 (: منظور از ظرفیت مندرج در جدول اول، مجموع وزن خالی وسیله نقلیه و حداکثر بار مجاز آن مندرج در کارت وسیله نقلیه می باشد.1تبصره یکم )

و اصالحات و الحاقات بعدی آن که مغایر با مفاد این مصوبه نباشد، کماکان به قوت خود   13/10/1384مورخه  160/ 17430/680(: سایر مفاد مصوبه ابالغی به شماره 2تبصره دوم )

 باقی است. 
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 یپسماند عاد تیریخدمات مد یبها : (5پنجم)پیوست 

  آن بعدی اصالحات  و  01/03/1375 مصوب  شهرداران انتخاب و کشور اسالمی  شوراهای انتخابات  و  وظایف  تشکیالت، قانون( 80) هشتاد  ماده( 26) ششم و بیست بند  استناد  به

 شودمی  داده  اجازه تهران شهرداری  به ( وزیران هیات 05/05/1384 مصوب ) آن اجرایی نامهآیین  و  20/02/1383مصوب  پسماندها مدیریت قانون( 8) هشتم  ماده به  عنایت با و

  نحوه "  مصوبه   خدمات  ی بها  نرخ  موضوع  ،( C)  تهران  شهر   در   پسماند   کیلوگرم  یک  هر   برای  عادی  پسماند   مدیریت  خدمات  سالیانه  بهای   محاسبه  نحوه   در  موثر  dC  و  tC  مقادیر

  و  نموده قبلی مقادیر جایگزین زیر شرح به 1401 سال یابتدا از را 02/04/1400 مورخ 6229/2787/160 شماره به یابالغ  "( یعاد)پسماند  تیریمد  خدمات یبها اخذ  و محاسبه

 .نماید  دریافت پسماند  تولیدکنندگان از  و  محاسبه را  آن بهای

 الیر tC= 2,565 (تهران شهر  در) یعاد  پسماند  لوگرمیک ک ی حمل و  یآور  جمع   بهای تمام شده – الف

 ال یر dC=978  (تهران شهر در) یعاد پسماند  لوگرمیک ک ی دفع بهای تمام شده -  ب

 .است یباق خود  قوت به 02/04/1400  مورخ  6229/2787/160 شماره به  یابالغ  "(یعاد)پسماند  تیریمد  خدمات ی بها اخذ  و  محاسبه نحوه  "مصوبه مفاد ر یسا - تبصره
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 ی و عمران  یساختمان یهاپسماند تیریخدمات مد یبها (:6م) ششپیوست 

  هشتم  ماده  با عنایت به و  آن  ی بعد  اصالحات و  01/03/1375 مصوب  شهرداران  انتخاب  و کشور ی اسالم ی شوراها انتخابات  و  ف یوظا الت، ی تشک قانون 80 ماده 26 بند  به استناد 

و سازمان  تهران یشهردار  1400سال  بودجه" مصوبه چهاردهم  وستیپ  در عمل مورد یالیر رقم شهرداری تهران موظف است  20/2/1383 مصوب پسماندها تیریمد  قانون( 8)

  ، یعمران  و  یساختمان  یپسماندها  تیریمد   خدمات  ی بها  افتیدر  و   محاسبه   یچگونگ  خصوص   در  13/12/1399  مورخ  28364/2745/160  شماره   بهابالغی    "ها و شرکت های تابعه

  5/118/1397مورخ  30129/1999/160اصالحیه مصوبه چگونگی محاسبه و دریافت بهای خدمات مدیریت پسماندهای ساختمانی و عمرانی ـ ابالغی به شماره "موضوع مصوبه 

  از  یعمران تیفعال مجوز  ای و یساختمان پروانه رصدو هنگام به پسماند  نوع نیا دکنندگانیتول از را 13/04/1397مورخ  10005/2456/160ابالغی به شماره  "واصالحیه بعدی آن

  مترمکعب  هر   ی ازا  به (  دفع  و   پردازش  به   اقدام  و   حمل  ، یآورجمع   بر  نظارت)  یهانه ی هز  بابت  1401  سال   ه یپا  متی ق  عنوان  به  ال یر(  45،500)  ال یر  پانصد   و   هزار   پنج  و   چهل   مبلغ  قرار 

 .د ینما  وصول  و محاسبه مطابق فرمول زیر  ی عمران و یساختمان پسماند 

 

C= Cm [(Vs× S1) + 1.4 (S2× H)] × ED 

 

  اصالحات  با   05/11/1393  مورخ   30129/1999/160  شماره   به   یابالغ    یعمران  و   یساختمان  یپسماندها  ت یریمد   خدمات  ی بها  افت یدر  و   محاسبه   یچگونگ  "مصوبه  مفاد  ریسا  - تبصره

 .باشدی م یباق خود  قوت  به یبعد 

 

 

 

 

 



 1401 سال بودجه  حهیال یهاتبصره  و واحده ماده 

 

60 

 

 ی و کشاورز  یصنعت  ، یپزشک ژه یو  یو دفع پسماندها  یاعمال نظارت بر جمع آور  یخدمات و چگونگ یبها نیی تع(: 7پیوست هفتم)

ی اسالمی ایران و در راستای  نظر به اهمیت موضوع حفظ و ارتقاء بهداشت و سالمت عمومی آحاد مردم در قوانین و مقرارت موضوعه کشور بویژه الزامات قانون اساسی جمهور

لید کنندگان پسماندهای ویژه)پزشکی، صنعتی و کشاورزی(  اجرای قوانین، ضوابط و مقررات مدیریت پسماند، با توجه به اینکه شهرداری تهران مجاز می باشد در صورت تمایل تو

تهران نمی باشد و صرفاً به صورت   آن ها را با رعایت قوانین و مقررات موضوعه و با لحاظ اینکه بی خطر سازی، جمع آوری و حمل اینگونه پسماندها قانوناً بر عهده شهرداری

وصوف را توسط پیمانکاران واجد شرایط حمل می نماید، لذا به منظور جبران هزینه های ناشی از کاربست و موقت جهت حفظ بهداشت عمومی محیط زیست، پسماندهای م

تعیین بهای  "( مصوبه  2های موضوع ماده دوم)توسعه استانداردها و روزآمدی امکانات فنی جمع آوری، حمل و دفع پسماند ویژه پزشکی، صنعتی و کشاورزی در شهر تهران نرخ

و   86/ 30/10مورخ  18237/1003/160ابالغی به شماره  "ی  در شهر تهرانو کشاورز ی صنعت ،ی پزشک ژه یو یپسماندهاگونگی اعمال نظارت بر جمع آوری و دفع خدمات و چ 

 اقدام نماید:  1401اصالحات بعدی آن به شرح زیر اصالح  و شهرداری مکلف است نسبت به دریافت بهای خدمات موصوف از ابتدای سال 

 (ریال18.150آوری و حمل پسماندهای پزشکی به روش مکانیزه به ازای هر کیلوگرم مبلغ هجده هزار و یکصد و پنجاه)ینه جمعهز -1

 (ریال 15.150پنجاه) زیست استان تهران( به ازای هر کیلوگرم مبلغ پانزده هزار و یکصد و  محیط کلخطرشده )مورد تأیید اداره آوری و حمل پسماندهای پزشکی بی هزینه جمع -2

 (ریال57.600مبلغ پنجاه و هفت هزاروششصد)ازای هرکیلوگرم  به متحرک درصورت استقرار سیستم حمل مرتبط،    مخزنروش بهآوری و حمل پسماندهای پزشکی  هزینه جمع -3

 ریال(5.220)ستآوری وحمل پسماندهای صنعتی و کشاورزی به ازای هر کیلوگرم مبلغ پنج هزار و دویست و بیهزینه جمع -4

(،  4الی1انجام پذیرد، عالوه بر مبالغ مندرج در بندهای )  ه های مربوطبایست مطابق دستورالعملبابت دفن بهداشتی پسماندهای پزشکی و ویژه در سلول دفن بهداشتی که می -5

 (ریال به ازای هرکیلوگرم دفن بهداشتی پسماندهای مذکور محاسبه و دریافت شود.16.850مبلغ شانزده هزار و هشتصد و پنجاه)

نه امحاء پسماندهای ویژه با استفاده از روش زباله سوز، مبلغ  پس از استقرار سیستم زباله سوز مرکزی توسط بخش خصوصی واجد شرایط با مشارکت شهرداری تهران، هزی  -6

 شود.محاسبه و دریافت می 4الی   1های گردد. این مبلغ عالوه بر مبالغ مندرج در ردیف(ریال به ازای هرکیلوگرم تعیین می64.000شصت و چهار هزار)

 

( ریال به عنوان هزینه ثابت خدمات مدیریت  1.500.000ر شهر تهران مبلغ یک میلیون و پانصد هزار )تبصره : ماهیانه برای کلیه مراکز پزشکی، بهداشتی و درمانی واقع د

 پسماندهای پزشکی دریافت گردد.
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 ی و آتش نشان یمن ی ا  یخدمات تخصص یبها نییتع  :(8م)هشت پیوست 

  بعدی   الحاقات   و   اصالحات  با  1375  مصوب  شهرداران   انتخاب  و  کشور  اسالمی   شوراهای  انتخابات  و  وظایف  تشکیالت،   قانون(  80)   هشتادم  ماده(  26)  ششم  و   بیست  بند   استناد   به

مورخ    2499/160/ 25017ابالغی به شماره    خدمات«  بهای  نرخ  و  عوارض  الیحه  ارائه  به  بخشیدن  سامان  در  تهران  شهرداری  »الزام  مصوبه(  5)  پنجم  ( و1آن، و نیز تبصره های یکم )

  شهرداری  به 14/10/1393( اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران ابالغی مورخ 5توجه به وظایف و اختیارات مقرر در ماده پنجم )با  29/08/1397

نشانی که بنابر   آتش و  ایمنی تخصصی خدمات بهای  اخذ  به نسبت  مصوبه این  شدن االجرا  الزم تاریخ از شودمی  داده  اجازه( سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی) تهران

گانه و بر اساس مفاد  این مصوبه   3حقوقی در شهر تهران و سایر شهرستان ها ارائه می نماید مطابق با سرفصل های  و  حقیقی  اشخاص  درخواست و بطور اختصاصی و ویژه به 

 اقدام نماید. 

 ( : 1ماده یکم )

 :باشد می  ذیل  شرح به دریافت خدمات تخصصی ایمنی و آتش نشانیشرایط، ویژگی ها و تعاریف طرفین خدمت و روند 

خدمت در رد یا تایید تمام یا   دهنده  باشد. ارائهارائه دهنده خدمت : منظور از ارائه دهنده خدمت در این مصوبه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران می - 1

 مختار است . دمتبخشی از درخواست های واصله از سوی متقاضیان خ

 خدمت گیرنده : کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در شهر تهران و سایر شهرستان های کشور در دامنه شمول خدمت گیرندگان این مصوبه می باشند.  - 2

 خدمات تخصصی قابل ارائه :  - 3

گیرنده، وفق اساسنامه   حقوقی خدمت و  حقیقی  ژه و بنا بر درخواست اشخاص خدمت بطور اختصاصی و وی  دهنده منظور از خدمات قابل ارائه خدماتی است که طرف ارائه  - 1-3

 باشد. های بهای خدمات موضوع این مصوبه می گانه موضوع این مصوبه و دریافت هزینه مطابق با تعرفه های سهو سایر مستندات قانونی فرادست مجاز به ارائه آن براساس سرفصل 

 یرندگان خدمت اختیاری است.  دریافت خدمات مذکور از سوی گ - 2-3
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امه سازمان برای عموم  خدمات اصلی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران نظیر اطفاء حریق، امداد و نجات، خدمات ایمنی و سایر وظایف مقرر در اساسن  - 3-3

 شهروندان همواره رایگان می باشد و از شمول این مصوبه خارج است.

 فرآیند دریافت خدمات :   - 4

روز کاری قبل از تاریخ مورد درخواست جهت دریافت خدمت، فرم تقاضای کتبی خود مبنی بر درخواست دریافت    10متقاضیان دریافت خدمات موضوع این مصوبه، حداقل    - 1-4

 ثبت می نمایند.  خدمت دهنده  خدمات را تکمیل و در دبیرخانه ارائه

یرنده، هماهنگی های  در صورت تایید مراتب )منوط به تکافوی امکانات، ظرفیت ها و شرایط الزم( پس از طی روال اداری و پرداخت هزینه های مترتبه توسط خدمت گ - 2-4

 الزم جهت دریافت خدمات تایید شده با خدمت گیرنده انجام خواهد گردید.  

خدمت مجاز است بمنظور انجام ماموریت های اصلی خود راساً و بنا به صالحدید خود، ارائه خدمت توافق شده    دهنده  ان ها، ارائهدر صورت بروز حوادث غیرمترقبه یا بحر  - 3-4

 را بدون پرداخت خسارت یکطرفه لغو یا انجام آن را معلق یا تعویق بیاندازد.  گیرنده با خدمت

 ( :2ماده دوم ) 

 )یازده( می باشد. 11)یک( تا  1گانه بشرح جداول  3نشانی مطابق با سرفصل های تعرفه های بهای خدمات تخصصی ایمنی و آتش 

 احتیاط(  - نرخ بهای خدمات عملیاتی )استقرار خودروهای عملیاتی  - سرفصل یکم 

 

 ( احتیاط - عملیاتی خودروهای   استقرار) عملیاتی خدمات  بهای : نرخ  1جدول شماره 

 ساعتی بهای خدمات پایه )ریال(نرخ  واحد  نوع خدمت عملیاتی ردیف

 12,875,000 یکدستگاه  حریق   اطفاءاعزام خودرو   1
 12,875,000 یکدستگاه  نجات  امداد واعزام خودرو   2
 1,437,500 یکدستگاه  افشان  نور  خودرو  اعزام  و  سوخت تخلیه  خودرو  اعزام 3

 3,500,000 یکدستگاه  آب  تخلیه پمپ موتور اعزام 4

 875,000 یکدستگاه  موتور سیکلت اعزام  5
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 ( احتیاط - عملیاتی خودروهای   استقرار) عملیاتی خدمات  بهای : نرخ  1جدول شماره 

 ساعتی بهای خدمات پایه )ریال(نرخ  واحد  نوع خدمت عملیاتی ردیف

 3,750,000 یکدستگاه  اعزام خودرو کاروان 6

 37,500,000 یکدستگاه  و سنگین  اعزام جرثقیل نیمه سنگین  7

 3,750,000 یکدستگاه  اعزام جرثقیل سبک  8

 

 ( 1تبصره یکم )

محاسبه جهت اعزام خودرو  نرخ بهای خدمات استقرار خودروهای عملیاتی به تناسب ساعات استقرار، بر اساس ضرایب پایه جدول فوق محاسبه خواهد شد. حداقل زمان قابل  

 )سه( ساعت می باشد.  3و تجهیزات جهت استقرار 

 نرخ بهای خدمات برگزاری دوره های آموزش تخصصی عملیاتی - سرفصل دوم 

 

 ساعت در روز( 6تخصصی عملیاتی ) بر مبنای  دوره های آموزش  خدمات  بهای : نرخ 2جدول شماره  

ف
دی

ر
 

 عنوان دوره 
 ساعت دوره   1هزینه 

 )ریال(

مدت ساعت 

 دوره  
 مدت روز دوره  

هزینه دوره به  

 ازای هر نفر  

 )ریال(

   29,020,313 5 30   967,344 1نجات در ارتفاع سطح  1

  43,702,500 6 36   1,213,958 2ارتفاع سطح نجات در   2

   39,828,750 4 24   1,659,531 1تصادفات جاده ای سطح  3

  48,921,500 4 24   2,038,396 2تصادفات جاده ای سطح  4

   44,703,750 3 18   2,483,542 تهویه تاکتیکی  5

   29,231,250 3 18   1,623,958 1دستگاه تنفسی سطح  6

   31,526,250 3 18   1,751,458 2دستگاه تنفسی سطح  7

  45,300,000 3 18   2,516,667 آشنایی با مواد خطرناک  8
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 ساعت در روز( 6تخصصی عملیاتی ) بر مبنای  دوره های آموزش  خدمات  بهای : نرخ 2جدول شماره  

ف
دی

ر
 

 عنوان دوره 
 ساعت دوره   1هزینه 

 )ریال(

مدت ساعت 

 دوره  
 مدت روز دوره  

هزینه دوره به  

 ازای هر نفر  

 )ریال(

   31,858,125 3 18   1,769,896 1رفتار شناسی حریق سطح  9

   34,487,420 4 24   1,436,976 2رفتار شناسی حریق سطح  10

   33,311,250 3 18   1,850,625 1بررسی علل حریق سطح  11

   50,331,250 5 30   1,677,708 2بررسی علل حریق سطح  12

  149,182,500 10 60   2,486,375 متری( 64و  56نردبان هیدرولیکی )روزنباور  13

   67,612,410 10 60   1,126,874 فرماندهی حادثه  14

   481,509,865 86 516   933,159 ایکارآموزی آتش نشان حرفه  15

   151,371,360 21 126   1,201,360 کاردان فنی  16

  38,385,000 4 24   1,599,375 تیم مداخله سریع   17

   19,799,625 2 12   1,649,969 تاکتیک نشت و حریق گازها   18

   30,551,250 4 24   1,272,969 کار در فضای محدود در آوار  19

   241,557,600 12 72   3,354,967 باالبر هیدرولیکی    20

21 
حمل صحیح اجسام،ایمنی و بهداشت حرفه    - ایمنی و سالمت شغلی 

 ای،تجهیزات حفاظت فردی 
860,000  6 1 5,160,000  

   24,290,371 4 24   1,012,099 لوله، اتصاالت و آبرسانی 22

   10,534,386 2 12   877,866 هیدرولیک در آتش نشانی 23

   20,335,469 3 18   1,129,748 کف و کفسازها  24

   8,438,287 1 6   1,406,381 خاموش کننده های دستی  25

   6,849,038 1 6   1,141,506 طناب و گره  26

   29,231,250 3 18   1,623,958 پمپهای آتش نشانی 27

   15,677,426 3 18   870,968 نردبان دستی 28
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 ساعت در روز( 6تخصصی عملیاتی ) بر مبنای  دوره های آموزش  خدمات  بهای : نرخ 2جدول شماره  

ف
دی

ر
 

 عنوان دوره 
 ساعت دوره   1هزینه 

 )ریال(

مدت ساعت 

 دوره  
 مدت روز دوره  

هزینه دوره به  

 ازای هر نفر  

 )ریال(

   5,267,193 1 6   877,866 مصدوم حمل  29

   23,354,791 3 18   1,297,488 کمکهای اولیه  30

   6,570,280 1 6  1,095,047 اصول پیشگیری  31

   19,490,195 2 12   1,624,183 آشنایی با سیستمهای کشف ، اعالم و اطفاء حریق  32

   7,293,765 1 6   1,215,628 برق و خطرات آن  33

   14,777,027 2 12   1,231,419 آسانسور 34

   22,186,697 3 18   1,232,594 چاه و خطرات آن  35

   74,062,533 6 36   2,057,293 عملیاتهای ترکیبی و سناریو محور 36

  61,500,000 5 30   2,050,000 جستجو و نجات شهری  37

  54,000,000 3 18  3,000,000 ضوابط و استاندارد های ایمنی  38

  10,000,000 5 30   333,333 افسر ایمنی  39

   26,722,321 4 24   1,113,430 ساختمانهای بلند  40

   8,505,061 2 12   708,755 ارزیابی ریسک عملیاتی  41

  22,586,000 4 24   941,083 آمادگی جسمانی 42

  15,684,000 4 24   653,500 ساعته( 2های  )جلسه  1آموزش شنا سطح  43

   18,460,650 4 24   769,194 ساعته( 2های )جلسه  2آموزش شنا و مقدمات نجات غریق سطح 44

   2,090,000 1 6   348,333 آموزش توجیهی تخصصی )یک روزه(  45

   6,732,002 3 18  374,000 آموزش مبانی پایه تخصصی )سه روزه(  46

   28,221,240 10 60   470,354 روزه( 10آموزش مقدماتی تخصصی ) 47

   65,753,361 45 270   243,531 روزه(  45ای تخصصی ) آموزش نیمه حرفه  48

   7,358,520 1 6   1,226,420 شرکت کننده(  24کالس تخصصی آنالین )با حداقل  49
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 ساعت در روز( 6تخصصی عملیاتی ) بر مبنای  دوره های آموزش  خدمات  بهای : نرخ 2جدول شماره  

ف
دی

ر
 

 عنوان دوره 
 ساعت دوره   1هزینه 

 )ریال(

مدت ساعت 

 دوره  
 مدت روز دوره  

هزینه دوره به  

 ازای هر نفر  

 )ریال(

   11,987,412 2 12   998,951 رانندگی تدافعی و استراتژیک )در محل متقاضی دوره(  50

   24,357,936 2 12   2,029,828 رانندگی تدافعی و استراتژیک )در مرکزآموزش تهران( 51

   33,806,205 5 30   1,126,874 فرماندهی تیم  52

  69,612,410 10 60   1,160,207 رییس ایستگاه آتش نشانی 53

 
 

 نرخ بهای خدمات تخصصی ایمنی و پیشگیری از وقوع حریق  - سرفصل سوم 

 

 کارشناسی ایمن سازی اماکن در شهر تهران ( نرخ بهای خدمات 3-1

 مساحت ناخالص ساختمان )مترمربع(=   S : 1توضیح 

 : نحوه محاسبه و بهای خدمات کارشناسی ایمن سازی برای شهر تهران )بر اساس مساحت ناخالص ساختمان(    3جدول شماره  

مساحت ناخالص ساختمان  

 )مترمربع( 

 سطح  خطرپذیری

 اماکن پر خطر اماکن میان خطر اماکن کم خطر

200 -1 S ×50.000 S ×60.000 S ×70.000 

201-500  + )10.000.000 S (200-  ×20.000  + )12.000.000 S (200-  ×24.000 28.000× (200-S + )14.000.000 

501-2000  + )16.000.000 S (500-  ×10.000  + )19.200.000 S (500-  ×12.000  + )22.400.000 S (500-  ×14.000 

2001-5000  + )31.000.000 S (2000-  ×5000  + )37.200.000 S (2000-  ×6000  + )43.400.000 S (2000-  ×7000 

5001-10000  + )46.000.000 S (5000-  ×2500  + )55.200.000 S (5000-  ×3000  + )64.400.000 S (5000-  ×3500 

00.0005.58( +  باال  به  10001  از S (00010.-  ×1250  + )70.200.000 S (10.000-  ×1500  + )81.900.000 S (10.000-  ×1750 
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 (  2تبصره دوم)

 )پنج( سال یکبار اخذ می گردد.  5تهیه دستورالعمل ایمنی در تهران هر  - هزینه کارشناسی بازدید و تهیه شناسنامه

 (  3تبصره سوم)

 هزینه بازبینی و صدور گواهی ایمنی در تهران ساالنه یکبار دریافت می گردد.  

 (  4تبصره چهارم )

 ( محاسبه و اخذ می گردد. 3هزینه کارشناسی تهران بر اساس کل مساحت عیان طبق سند ملکی به ازای هر مترمربع به صورت پلکانی)مطابق جدول شماره  

 ( 5تبصره پنجم )

)سه میلیون( ریال، و برای اماکن پر   3,000,000  )دو میلیون و پانصد هزار( ریال، برای اماکن میان خطر برابر با  2,500,000  سی برای اماکن کم خطر برابر با حداقل هزینه کارشنا 

 )سه میلیون و پانصد هزار( ریال می باشد. 3,500,000 خطر برابر با 

 ( 6تبصره ششم )

طر، میان خطر، پرخطر( بسته به نوع کاربری، تراز ارتفاعی و محتویات مطابق با شاخص های ارزیابی خطرپذیری سازمان آتش نشانی و  تعیین میزان خطر پذیری اماکن )کم خ

 خدمات ایمنی تهران می باشد.

 (7تبصره هفتم )

 می باشد. 3( ارقام محاسبات جدول شماره )پنجاه درصد  %50هزینه فضای باز فاقد کاربری با تأیید کارشناس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران 

 (8تبصره هشتم )

 )چهل درصد( کل هزینه تهیه دستورالعمل محاسبه می گردد. %40)بیست درصد( و هزینه بازبینی)صدور تأییدیه( معادل  %20هزینه تهیه شناسنامه ایمنی معادل  
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 (9تبصره نهم )

 خواهد گردید. در صورت اضافه متراژ در زمان تسویه حساب، کل متراژ قبلی و متراژ نهایی با نرخ جدید محاسبه و اختالف آن جهت تسویه اضافه متراژ اخذ   

 (نرخ بهای خدمات کارشناسی ایمن سازی اماکن در تهران و شهرستان ها 3-2

 
 سی ایمن سازی در تهران و شهرستان ها: نحوه محاسبه و اخذ بهای خدمات کارشنا 4جدول شماره 

 هزینه کارشناسی نفر ساعت )ریال(  محل مأموریت ردیف
 500,000 گانه( 22شهر تهران )مناطق  1

 625,000 استان تهران  2

 875,000 استان های همجوار استان تهران 3

 1,125,000 سایر استان ها  4

 

 ( 10تبصره دهم )

ند، از ردیف  در ـصورتی که اماکن،   اختمانی باـش تقر در تهران فاقد مدارک مرتبط با زیربنا و مـشخـصات ـس ماره  1نهادها، یا ارگان های دولتی و خاص مـس جهت برآورد  4جدول ـش

 هزینه کارشناسی استفاده می شود.

 (11تبصره یازدهم )

 می باشد و در هزینه های فوق پیش بینی نشده است. کلیه هزینه های ایاب و ذهاب، اقامت، بیتوته و پذیرایی بر عهده گیرنده خدمات 

 حوادث  و  حریق   علل بررسی ( نرخ بهای خدمات کارشناسی3-3

 محاسبه می گردد:  5گانه شهرداری تهران بر اساس دو روش به شرح جدول شماره   22حوادث در محدوده مناطق   و  حریق علل بررسی کارشناسی خدمات  بهای نرخ

رـسی علل حریق و حوادثی که اعالم بروز آن در تهران ـصورت گرفته و کارـشناس بررـسی علل حریق به محل اعزام ـشده اـست هزینه بر اـساس ـساعات روش اول :  در خـصوص بر

 ریال )سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال( محاسبه و دریافت می گردد. 3,750,000 کارشناسی اعزامی به ازاء هر نفر برابر ساعتی
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ر در محل عملیات هر   ی تیم های عملیاتی حاـض ناـس ی علل حریق و حوادث و اعالم بروز آن در تهران با توجه به کارـش وص بررـس اعت روش دوم :  در خـص ریال  500,000 نفر ـس

 گردد.)پانصد هزار ریال( محاسبه و دریافت می

 (12تبصره دوازدهم )

ط تیم های عملیاتی متناـس  ی توـس ناـس اعت کارـش انی و تعیین ـس ازمان آتش نـش الی طبق نظر ـس اس گزارش حریق ارـس ده و بر اـس عت حریق، نیروهای عملیاتی اعزام ـش ب با وـس

 )روش اول و دوم( محاسبه و دریافت می گردد. 5خدمات ایمنی بر اساس یکی از شاخصه های جدول شماره 

 و حادثه به واسطه تیم عملیاتی : نحوه محاسبه و اخذ بهای خدمات کارشناسی بررسی علت حریق    5جدول شماره  
 ضریب نرخ محاسبه واحد سنجش معیارهای محاسبه شاخصه های قابل گزینش

 روش اول

 3 خودرو ساعت هر خودرو سنگین
 2 خودرو ساعت هر خودروی سبک

 1 نفر ساعت هر نفر نیروی آتش نشان
 2 ساعت عملیات مدت عملیات

 8 نفر ساعت  1 مدیران ساختمانساعت حضور کارشناس و  روش دوم

است. این ضرایب  6در شهرستان ها نسبت به تهران بر اساس ضرایب افزایشی به شرح جدول شماره   حادثه  و  حریق علت بررسی کارشناسی  خدمات  بهای  اخذ  و  محاـسبه  نحوه

 ( اعمال خواهد شد.5در هزینه پایه مربوط به شهر تهران )موضوع جدول شماره 

 در استان تهران و شهرستان ها   حادثه   و   حریق   علت   بررسی   کارشناسی   خدمات   : ضرایب محاسبه و اخذ بهای   6شماره  جدول  
 محاسبه  نرخ ضریب محل مأموریت ردیف

 1,5 شهرهای استان تهران  1

 2 استان های همجوار استان تهران 2

 2,5 دارند  فاصله استان یک تهران  با که هایی استان 3
 3 شهرستان هاسایر  4
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 (13تبصره سیزدهم )

د و ذی نگین می باـش ارت ـس دوم و خـس طح کوچک که دارای فوتی یا مجروح و مـص خیص هیات مدیره در حریق و حوادث ـس د به تـش یقه می باـش نفع پرونده از نظر مالی در مـض

 حادثه میزان ضرایب کاهشی از هزینه کارشناسی اعمال خواهد گردید. و حریق علت بررسی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در محاسبه بهای خدمات کارشناسی

 ( نرخ بهای خدمات طراحی یا بررسی نقشه های تأسیساتی آتش نشانی3-4

 ( نرخ بهای خدمات طراحی3-4-1

ش مقاوم در برابر حریق   تم های اعالم، پوـش یـس تم های اطفاء، تخلیه هوا، ـس یـس اختمان به ازای از متر مربع زیر بهای خدمات طراحی در زمینه ـس طح بندی طبقات ـس مطابق با ـس

 می باشد. 7بنا به شرح نرخ های جدول شماره 

 : نرخ بهای خدمات طراحی صورت گرفته )هر متر مربع بر حسب ریال( 7جدول شماره 

 نوع خدمت / طبقات 
  2و   1

 طبقه 

  15تا  13 طبقه  12و  11 طبقه   10تا  8 طبقه  7و  6 طبقه  5تا  3
 طبقه 

طبقه و   16
 باالتر

 27.865 26.890 23.248 18.843 14.358 10.290 8.946 سیستم های اطفاء حریق 

 24.190 23.493 22.320 16.460 14.398 10.920 6.533 تخلیه هوا 

 18.823 17.198 16.135 14.710 12.618 8.800 6.220 سیستم های اعالم حریق 

 37.350 33.013 30.750 26.420 24.855 22.693 20.450 پوشش های مقاوم در برابر حریق 

 108.228 100.594 92.453 76.433 66.229 52.703 42.149 جمع 

 
 ( نرخ بهای خدمات بررسی و تأییدیه نقشه های طراحی شده3-4-2

اعالم، پوشش مقاوم در برابر حریق با لحاظ کل متراژ بنای مفید و غیر بهای خدمات بررـسی و تأیید هر نقـشه طراحی شده در زمینه سیستم های اطفاء، تخلیه هوا، سیستم های 

 می باشد. 8مفید به ازای از متر مربع زیر بنا به شرح نرخ های جدول شماره 
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 ( نرخ بهای خدمات  3-4-3

 کارشناسی مشاوره ای 

اوره ای در حوزه ایمنی و آتش  ی مـش ناـس یبهای خدمات کارـش انی)بررـس وص در  راهنمایی  و نظر  اعالم  و نـش ه  و  ها  طرح  خـص  تولید   تجهیزات،   فروش  و  خرید   ها، برنامه  ها، نقـش

 محاسبه و اخذ می گردد. 9محل( به ازای هر مترمربع  طبق نرخ های جدول شماره  از اماکن، بازدید  ایمنی بررسی نشانی، آتش ادوات

 ایکارشناسی مشاوره: نرخ بهای خدمات    9جدول شماره  

 کاربری شرح خدمت نوع خدمت
واحد 

 سنجش
بهای خدمات 

 )ریال(

 ایخدمات مشاوره
  فروش   و   خرید   ها،   برنامه   ها،   نقشه   و   ها   طرح   خصوص   در   راهنمایی   و   نظر   اعالم   و   بررسی 

 محل به ازای هر روز    از   اماکن، بازدید   ایمنی   بررسی   نشانی،   آتش   ادوات   تولید   تجهیزات، 
 نفرساعت زمان الزم برای بازدید(   16)با احتساب حضور دو کارشناس در محل بازدید و  

 آموزشی   ، ( آپارتمانی ) مسکونی 
 اداری   / ای حرفه   

 مترمربع

8,000 

درمانی/ مراقبتی، تجمعی، کسبی/  
-تجاری،  صنعتی، انباری،  مخاطره 

 آمیز و متفرقه 
12,000 

 
 مترمربع متراژ بنا، یک روز بازدید در نظر گرفته می شود. 10,000ازای هر : به 2توضیح *

 ( نرخ بهای خدمات کارشناسی آموزشی 4-4-3

 : نرخ بهای خدمات بررسی و تأییدیه نقشه های طراحی شده )هر متر مربع بر حسب ریال( 8جدول شماره  
 طبقه و باالتر  16 طبقه  15تا  13 طبقه  12و  11 طبقه   10تا  8 طبقه  7و  6 طبقه  5تا  3 طبقه  2و   1 نوع خدمت / طبقات 

 10.960 10.668 10.175 6.553 6.108 4.488 2.485 سیستم های اطفاء حریق 

 8.258 8.048 6.695 4.538 4.220 2.778 2.060 تخلیه هوا 

 6.848 6.660 6.340 4.613 4.285 2.440 1.965 سیستم های اعالم حریق 

 21.410 20.608 19.250 18.253 17.713 16.415 15.670 پوشش های مقاوم در برابر حریق 

 47.476 45.984 42.460 33.957 32.326 26.121 22.180 جمع 
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 محاسبه و اخذ می گردد. 10جدول شماره  آموزشی طبق نرخ های کارشناسی خدمات بهای

 : نرخ بهای خدمات کارشناسی آموزشی  10جدول شماره  

 بهای خدمات )ریال( واحد سنجش شرح خدمت نوع خدمت

 کارگاه آموزشی
 تجربیات(   انتقال )   نظری   تئوری و   محل آموزش   از   بازدید 

 نفر ساعت آموزش
1,250,000 

 2,000,000 کارگاهی(   مناسب   تجهیزات   آموزشی  )با   کارگاه   عملی و    آموزشی   های   کالس 

 
 ( بهای خدمات کارشناسی خدمات تغییر نقشه  5-4-3

 محاسبه و اخذ می گردد.11جدول شماره  طبق نرخ های نقشه تغییر خدمات کارشناسی خدمات بهای

 نرخ بهای خدمات کارشناسی تغییر نقشه   -11جدول شماره  
 )ریال( مبلغ   نفر ساعت  متراژ کل بنا  ردیف  مبلغ )ریال(  نفر ساعت  متراژ کل بنا  ردیف 

 6.000.000 8 مترمربع 13,500تا   8 750.000 1 مترمربع  500تا   1

 7.500.000 10 مترمربع  15,500تا   9 1.500.000 2 مترمربع 1500تا   2

 9.000.000 12 مترمربع  17,500تا   10 2.250.000 3 مترمربع 3500تا   3

 11.250.000 15 مترمربع  20,500تا   11 3.000.000 4 مترمربع  5500تا   4

 15.000.000 20 مترمربع  25,500تا   12 3.750.000 5 مترمربع  7500تا   5

 18.750.000 25 مترمربع  30,500تا   13 4.500.000 6 مترمربع  9500تا   6

 22.500.000 30 مترمربع به باال   30,500/ 01از   14 5.250.000 7 مترمربع11,500تا   7
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 (:14تبصره چهاردهم )

  و مفید  بنای  متراژ  کل لحاظ با دستورالعمل صدور  و  فنی بازدید  و  نقشه تغییر تأییدیه و بررسی  به مربوط کارشناسی خدمات  ارائه  شامل نقشه تغییر خدمات  کارشناسی خدمات

 .باشد  می نموده اند  نظر تجدید  مصوب  های نقشه به نسبت ساختمانی عملیات انجام حین  یا  قبل در که مالکانی برای( نوبت هر   در) مفید  غیر

 ( :3ماده سوم )

  تهران  شهرداری  کل داریخزانه  سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در نام مشخص به درآمدی  ردیف  در  را  مصوبه این  به  مربوط درآمدهای کلیه است مکلف  تهران شهرداری 

 هزینه نماید. مذکور سازمان ای سرمایه بودجه ارچوب هچ  ( آن را جهت هزینه کرد در%100و صد در صدر )  نموده ثبت

 ( :4ماده چهارم )

 . نماید  ارائه  تهران شهر  اسالمی  شورای به  را مصوبه این اجرای   گزارش بار یک  ماه( 6) شش هر  است  موظف تهران شهرداری 
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 )س( خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت زهرا  یبها  نییتع  (:9پیوست نهم)

و اصالح  بهای خدمات قابل  با توجه به ضرورت تامین هزینه های جاری و نگهداری سازمان بهشت زهراء)س( و بمنظور ارائه خدمات مطلوب توسط این سازمان و لزوم تعیین 

شهرداری تهران و سازمان ها وشرکت های  1400( مصوبه بودجه سال 24تبصره بیست  وچهارم)( 6عرضه در این خصوص ، ضریب افزایش نرخ خدمات مصرح در پیوست ششم )

 به شرح زیر تعیین گردید: 13/12/1399مورخ  2745/160/ 28364تابعه ابالغی  به شماره 

درصد  قبور خالی، سی ساله و باالتر به میزان ده  ( برای دفن هر میت یا افزایش هر طبقه قبر در  112( الی صدو دوازده )1قیمت قبور واقع در فاز یک قطعات یک) -1

 افزایش یافت.  ( %10)

( برای دفن هر میت یا افزایش هر طبقه قبر در قبور خالی ، سی ساله و باالتر به  258( الی دویست و پنجاه وهشت )200قیمت قبور واقع در فاز دو  قطعات دویست ) -2

 افزایش یافت.( %20درصد ) ستیبمیزان 

 افزایش به شرح جدول ذیل تعیین گردید.( %25و پنج درصد ) ستیببا  3خدمات واگذاری حق انتفاع قبور جاری و باقیمانده فاز  -3

(  330تا300قطعات جاری ) 3واگذاری حق انتفاع قبور در فاز

 تکمیل و تجهیز شده

 خدمات واگذاری حق انتفاع قبور در هر طبقه )ریال( ظرفیت باقیمانده قطعه

 طبقه زیرین رایگان %70تا  

 ریال31.250.000و طبقات فوقانی آن به ازاء هر طبقه    

 39.062.500 %80تا     70

 58.593.750 %90تا  80

 87.890.625 %100تا    90

 
 افزایش می یابد. 1400( در مقایسه با سال %25نرخ سایر خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت زهراء)س( به میزان بیست و پنج درصد ) -4

 مفاد مصوبات قبلی که با این مصوبه مغایر نباشد، به قوت خود باقی است. سایر  - تبصره
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   کانونی و ب اریمشاغل س تیخدمات فعال ینرخ بها  :(10هم)د وستیپ

، با   1401نرخ بهای خدمات مذکور از اول فروردین 28/11/1398مورخ   160/2541/34912ابالغی به شماره  "ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون "مصوبه 4در راستای اجرای ماده 

 :رددتأکید بر پیش بینی تمهیدات الزم در خصوص عدم تعلق حقوق کسب و پیشه به بهره برداران، به شرح ذیل تعیین می گ

مرتبط با مشاغل سیار  )شامل استقرار کاال و محصوالت تولیدی و خودرو   1401نرخ پایه بهای خدمات هر متر مربع فضای اختصاصی به بهره برداران از ابتدای فروردین -1

با رعایت ساعات فعالیت مجاز اعالمی و ) برای مشاغل سیار  (بطور روزانه)ریال  10.140با حرایم آن پس از تایید کمیته اجرایی ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون  (موتوری

 .ریال تعیین می گردد97.500غیر موتوری( مبلغ  )

هرداری تهران و تصویب شورای  نرخ پایه اجاره هر متر مربع فضای اختصاصی به بهره برداران اعم از سیار موتوری و سیار غیر موتوری هر ساله پس از ارائه الیحه توسط ش -2

 .سالمی شهر تهران تعیین و ابالغ می گرددا

 .شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل و شهر به عنوان متولی و دستگاه نظارت عالیه اجرای مصوبه مشاغل سیار و بی کانون تعیین می گردد -3

را در تنظیم قراردادهای فعالیتهای موـصوف پیش بینی نموده  ـشهرداری تهران موظف اـست در ـصدور مجوز فعالیتهای موقت مـشاغل ـسیار و بی کانون، تمهیدات حقوقی الزم - 4

دور مجوز   اغل و ـص یان و بهره برداران ایجاد ننماید و هر گونه واگذاری و اجازه فعالیت برای مـش ه برای متقاـض ب و پیـش هرداری ، بدون تا هیچگونه حقوق کـس ازطریق مناطق ـش

 می باشد. رعایت مفاد این مصوبه و آئین نامه اجرایی آن ممنوع
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   1401در سال نرخ بهره برداری از خدمات مجموعه های ورزشی شهرداری تهران  :(11)یازدهم   وستیپ

الحاقات  اصالحات و با  1375مصوب  "تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران  "( قانون 80( ماده هشتادم )26به استناد بند بیست و ششم  )

های تابعه آن ها و شرکتشهرداری تهران و سازمان هبرداری از اماکن ورزشی متعلق بهای اصالحی بهره واحده مصوبه »تعرفه ماده  "ی "بعدی و در اجرای  الزام مقرر در بند 

سازمان ورزش شهرداری  ،    19/02/94مورخ    160/ 3433/2042به شماره    ی«  ابالغ 12/10/89به تاریخ    14450/1497/160واحده مصوبه ابالغی به شماره  ذیل ماده    "ح"وع بند  موض

ات ورزشی تفریحی و اجاره بهای فضاها و اماکن  تهران به عنوان متولی توسعه ورزش شهروندی موظف است نرخ بهای ارائه خدمات ورزشی اعم از خدمات آموزشی ورزشی، خدم

این مصوبه )ممهور به مهر شورای اسالمی شهر    وستیبه شرح جداول پ 1400( نسبت به تعرفه سال    30حداکثر به میزان سی درصد )  1401سال    یورزشی به شهروندان را از ابتدا 

 افزایش دهد.  تهران(

  ضرایبی وسعه ورزش همگانی و اجرای قوانین موضوعه و مصوبات شورای اسالمی شهر تهران نسبت به اقشار و گروههای خاص : سازمان ورزش مجاز است در راستای ت1 تبصره

   ر اعمال نماید.به شرح جدول زی 

 ضرایب میزان  برداران بهره  عناوین  ردیف

1 

 اشخاص حقوقی 

 0.8 بسیج، مساجد و مراکز فعالیت های دینی و مذهبی و فرهنگی 

2 
 0.8 مراکز آموزشی و پرورش وآموزش عالی

 0.7 یابیبصورت بازار یخال  یسانس ها ت یظرف ل یتکم ی در راستا

3 

 اشخاص حقیقی 

 0 خانواده معظم شهدا )پدر، مادر، همسر و فرزند(

4 
شدید درصد و باالتر وتوان خواهان محترم با معلولیت خیلی شدید و  50جانبازان محترم با میزان جانبازی

 به همراه یک نفر 
0 

 0.5 درصد وباالتر 50خانواده معظم )همسر وفرزند( جانبازان با میزان جانبازی   5

 0.5 خواهان محترم با معلولیت خفیف و متوسط  درصد و توان  9/49جانبازان محترم با میزان جانبازی تا  6

 0 سال )صرفاً در سانس ویژه منزلت(  65سالمندان باالی  7
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 ضرایب میزان  برداران بهره  عناوین  ردیف

 0.5 بیماران خاص )دارای مشکالت قلبی، مفاصل و مغز و اعصاب، ام اس، اوتیسم، سندروم داون و...( 8

 0.5 های مردم نهاد در گروه خاصافراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره(، بهزیستی، سازمان 9

10 
نامه با اداره  کلیه کارکنان شاغل و بازنشستگان شهرداری تهران و خانواده )همسر و فرزند( بر اساس تفاهم

 کل رفاه و امور ایثارگران شهرداری تهران 
0.5 

 ورزشی مجموعه  11

 قمر بنی هاشم )ع(   

 جانبازان ومعلولین 

درصد و باالتر و توان خواهان محترم با معلولیت خیلی شدید و شدید   50جانبازان محترم با میزان جانبازی

 به همراه یک نفر 
0 

 درصد وباالتر 50خانواده معظم )همسر و فرزند( جانبازان با میزان جانبازی  12

 خواهان محترم با معلولیت خفیف و متوسطدرصد و توان  9/ 49محترم با میزان جانبازی تا جانبازان  13

 
های خاص نماید، شهرداری تهران مکلف است نسبت به پیگیری و وصول  : چنانچه سازمان ورزش در اجرای قوانین مصوب اقدام به ارائه مشوق ها و تسهیالت  به گروه 2تبصره 

 ربط اقدام نماید.خدمات ارائه شده از دستگاههای ذی مابه التفاوت قیمت  
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 1401: بهای خدمات سازمان ورزش شهرداری تهران در سال 1پیوست 

 )ارقام به ریال( 1401: بهای خدمات کنونی در سال  1جدول  
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 )ارقام به ریال( 1401: بهای خدمات جدید در سال  2جدول

 
 

 

 

 



 1401 سال بودجه  حهیال یهاتبصره  و واحده ماده 

 

81 

 

 1401بهای خدمات سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در سال  :(12)دوازدهم  وستیپ

  25017/2499/160الغی به شماره  در اجرای مصوبه شورای اسالمی شهر تهران با عنوان »الزام شهرداری تهران در سامان بخشیدن به ارایه الیحه عوارض و نرخ بهای خدمات« اب

با   3/1375/ 1مصوب  "تشکیالت، وظایف و انتخاب شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران "( قانون 80( ماده هشتاد )26و به استناد بند بیست و شش )  29/8/1397مورخ 

به شرح مندرج در جداول پیوست این مصوبه )که ممهور به مهر شورای   1401ی، نرخ بهای خدمات سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در سال بعد  و الحاقات اصالحات

 گردد.  اسالمی شهر تهران است(تعیین می

 های اجتماعی و فرهنگی های آموزشی عرصه مهارت شامل بهای دوره  1پیوست  -

 های عمومی و عملی آموزشی عرصه مهارت های شامل بهای دوره  2پیوست  -

 های ادب و هنر های آموزشی عرصه مهارت شامل بهای دوره  3پیوست  -

 اخالق  و  دین  هایمهارت  عرصه آموزشی  هایدوره  شامل بهای 4پیوست  -

 هاشهرشکوفه  کودک هایخانه خدمات  شامل بهای  5پیوست  -

 ها و اماکن تابعه است. تهران مسئول پایش و نظارت بر اِعمال تعرفه بهای خدمات مندرج در این مصوبه، در کلیه مجموعه(: سازمان فرهنگی و هنری شهرداری 1) تبصره یکم

 گردد.های تحت مدیریت سازمان فرهنگی و هنری به اِزای هر نفر بازدیدکننده به قرار ذیل تعیین می(: بهای ورودیِ موزه2تبصره دوم )

 بازدید کننده خارجی  کننده ایرانیبازدید   نام موزه

 ریال  150.000 ریال  100.000 باغ موزه قصر

 ریال  150.000 ریال  50.000 باغ موزه هنر ایرانی

 ریال  150.000 ریال  50.000 موزه عکسخانه شهر

 گردد.تعیین می ریال  180.000های تحت مدیریت سازمان فرهنگی و هنری (: حق عضویت کلیه کتابخانه3تبصره سوم )
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فرهنگی و هنری تحت مدیریت شهرداری نظیر سینماها،  (: سازمان فرهنگی و هنری مُکلّف است در ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت در استفاده از مکان های  4)چهارم  تبصره  

های  های فرهنگی و آموزشی زیرمجموعه شهرداری از جمله سراهای محله و خانه سراها و سایر مکان فرهنگ  ،هاموزهها و خانه ها، موزه نگارخانه ، های تئاتر و نظایر آنهاخانه

د دارای معلولیت« به شماره صدور  ( مصوبه »طرح حمایت از حقوق افرا16( و شانزدهم )15(، پانزدهم )14، طبق مواد چهاردهم )های عمومی متعلق به شهرداری کتابخانهو    فرهنگ

 اقدام نماید. 07/01/1400مورخ  7/2757/160
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 1401در سال  الدیاز برج م  دیخدمات بازد یبها :(13) زدهمسی وستیپ

بند)ج( مصوبه نحوه    زبا اصالحات و الحاقات بعدی و نی   375و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب    فوظای  الت،قانون تشکی  80ماده    26با عنایت به بند  

شرح جدول  به  1401، نرخ بهای خدمات بازدید از برج میالد در سال  23/06/1387مورخ  1048/1136/160ابالغی به شماره  الد و بهره برداری از فضاهای عمومی برج می  تیرمدی

 ذیل تعیین می گردد: 

 تهران  بهای خدمات بازدید از برج میالد

 ردیف  شرح 1401  سال  تعرفه

 1 بلیط بازدید کنندگان داخلی از کل طبقات ریال910.000

 2 بلیط بازدید کنندگان داخلی از سکوی دید باز ریال650.000

 3 بلیط بازدید کنندگان خارجی از کل طبقات دالر 35

 4 بلیط بازدید کنندگان خارجی از سکوی دید باز دالر 21

 

تا در زمان  می شود داده  اجازه میالد( شرکت برج به شهرداری تهران) تهران شهرداری سرمایه های از هوشمند  برداری بهره و  به منظور مدیریت بهینه بازدید  (: 1تبصره یکم)

 .درصد میزان تعرفه بلیط بازدید کنندگان داخلی برج را افزایش دهد  50تا سقف  ، های پرمراجعه

بصورت معادل ریالی آن و بر اساس قیمت پایانی آخرین روزکاری  دالری،  صورت به دریافت قابلیت بر عالوهعرفه بلیط بازدید کنندگان خارجی از برج میالد (: ت2تبصره دوم)

 .باشد  می یافتدر قابل ایران  ملی صرافی گذشته

در راستای کمک به رونق صنعت گردشگردی، پاسداشت مناسبت های ملی و مذهبی، تکریم خانواده های معزز شاهد و  به شهرداری تهران اجازه داده می شود (: 3تبصره سوم)

برای برخی از ایام   برای فروش بلیط بازدید از مجموعه برج میالد گ هنر،  ایثارگر و جانبازان و ایثارگران گرامی و همچنین حمایت از اقشار خاص نظیر اصحاب رسانه و اهالی فرهن

 ر اعمال نماید.به شرح جدول زی ضرایبی و افراد 
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 ردیف  شرح ضرایبمیزان  

 1 فعاالن حوزه توریسم و گردشگری دارای مجوز رسمی شامل هتل داران، شرکت های خدماتی مسافرتی، راهنمایان گردشگری دارای مجوز  0.7

 2 ورزشی  - فعاالن و نخبگان فرهنگی  - خبرنگاران   - پرسنل شهرداری تهران به همراه خانواده  0.6

 3 آموزی  دانش   بازدید های گروهی دانش آموزان و دانشجویان و سازمان 0.6

 4 نفر  4ایثارگران، جانبازان و خانواده شهدا با ارائه کارت مربوطه به تعداد   0.5

 5 بازدیدزمانهای کم   0.5

 6 روزهای ملی و مذهبی مندرج در تقویم رسمی کشور 0

 7 ماهه6با اعتبار  300الی  100خرید حجمی به تعداد 0.9

 8 ماهه6با اعتبار  500الی   301خرید حجمی به تعداد 0.85

 9 ماهه6با اعتبار  1000الی  501خرید حجمی به تعداد 0.8

 10 ماهه6با اعتبار  3000الی   1001خرید حجمی به تعداد 0.75

 11 ماهه6با اعتبار  5000الی    3001خرید حجمی به تعداد 0.65

 12 بیشتر و   5001خرید حجمی به تعداد   0.6

 خواهد بود.   0.3( 6(: حداقل ضریب تجمیعی ردیف های فوق )به غیر از ردیف 4تبصره چهارم)

 .امانی به فروش برساند  از طریق بن کارت یا  ، مجاز است بلیط های بازدید را در قالب کارت های اعتباری (میالد برج شرکت) تهران (: شهرداری5تبصره پنجم)

 دهد.  اختصاص   بازاریابی کارمزد خدمات فروش  مبلغ از %20  سقف تا تهران میالد برج شرکت خدمات فروش بهینهشهرداری تهران مجاز است برای  (: 6تبصره ششم)



 سومبخش 
 جدول خالهص تعادل منابع و مصارف





µZË���Y�Å�Ä]�¢·Z^»

¥�Z�» �]ZÀ»
234,708,132,088 ZÅ�ÄÀË�Å 445,275,300,000 ZÅ|»M�{
226,476,867,912 ÉY�ÄËZ»���ÉZÆÌWY�Y{�®¸¼e 86,009,700,000 ÉY�ÄËZ»���ÉZÆÌWY�Y{�É�Y~³YÁ
107,500,000,000 Ê·Z»�ÉZÆÌWY�Y{�®¸¼e 37,400,000,000 Ê·Z»�ÉZÆÌWY�Y{�É�Y~³YÁ
568,685,000,000 Ê»Â¼��Äm{Â]�¥�Z�»��¼m 568,685,000,000 Ê»Â¼��Äm{Â]��]ZÀ»��¼m
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445,275,300,000         درآمدها
402,642,051,500 110000        درآمدهاي ناشی از عوارض عمومی

8,587,395,800 120000        درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی شهرداري
7,431,500,400 130000        بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري

17,130,957,700 140000        درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال شهرداري 
4,433,000,000 150000        کمک هاي اعطائی دولت و سازمانهاي دولتی
5,050,394,600 160000        اعانات، کمک هاي اهدایی و دارائی ها

234,708,132,088         هزینه ها
34,752,404,228 10000        اجتماعی و فرهنگی
53,007,508,424 20000        حمل و نقل و ترافیک
49,178,028,553 30000        خدمات شهري
19,898,008,255 40000        ایمنی و مدیریت بحران
13,459,113,000 50000        شهرسازي و معماري
64,413,069,627 60000        توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري

210,567,167,912         تراز عملیاتی

مبالغ به هزار ریال
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86,009,700,000         واگذاري دارایی هاي سرمایه اي
675,000,000 210000        ماده 101 قانون شهرداري

83,589,700,000 220000        فروش اموال غیر منقول
45,000,000 230000        فروش اموال منقول و اسقاط
20,000,000 240000        فروش سرقفلی

0 250000        فروش حقوق انتفاعی
1,680,000,000 290000        سایر

226,476,867,912         تملک دارایی هاي سرمایه اي
18,320,569,047 10000        اجتماعی و فرهنگی

124,874,796,803 20000        حمل و نقل و ترافیک
29,389,632,063 30000        خدمات شهري
6,984,580,517 40000        ایمنی و مدیریت بحران
6,247,500,000 50000        شهرسازي و معماري

40,659,789,482 60000        توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري
140,467,167,912         خالص تملک دارایی هاي سرمایه اي 

مبالغ به هزار ریال
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جدول شماره (3) - خالصه واگذاري و تملک دارایی هاي سرمایه اي شهرداري تهران در سال 1401



37,400,000,000         واگذاري دارایی هاي مالی
10,000,000,000 310000        وام هاي دریافتی
27,400,000,000 320000        انواع اوراق و اسناد و سهام

0 330000        سایر منابع
107,500,000,000         تملک دارایی هاي مالی

0 10000        اجتماعی و فرهنگی
3,148,212,500 20000        حمل و نقل و ترافیک

0 30000        خدمات شهري
0 40000        ایمنی و مدیریت بحران
0 50000        شهرسازي و معماري

104,351,787,500 60000        توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري
70,100,000,000         خالص تملک دارایی هاي مالی 

مبالغ به هزار ریال
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جدول شماره (4) - خالصه واگذاري و تملک دارایی هاي مالی شهرداري تهران در سال 1401



 چهارم  بخش
 ردآدماه و منابع





µZË���Y�Å�Ä]�¢·Z^»
برآورد سال 1401 عملکرد 9 ماهه سال 1400 مصوب سال 1400 عملکرد سال 1399 عنوان (درآمد - واگذاري دارایی سرمایه اي و مالی) شماره طبقه بندي

568,685,000,000 200,873,444,897 377,000,000,000 271,185,245,171 جمع کل 000000
445,275,300,000 164,656,745,804 287,156,174,796 198,829,462,537 درآمدها 100000
402,642,051,500 152,293,741,315 256,712,316,455 179,445,694,374 درآمدهاي ناشی از عوارض عمومی 110000
89,227,394,000 47,529,455,754 69,935,889,543 58,550,243,209 عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده 110100
77,662,330,000 41,775,731,283 62,000,000,000 0 عوارض برکاال و خدمات 110101

696,425,000 0 500,000,000 0 عوارض آالیندگی 110102
2,494,911,000 1,216,050,000 1,500,000,000 54,291,536,092 عوارض متمرکز(فرآورده هاي نفتی، سیگار، گاز و شماره گذاري) 110103
7,613,728,000 4,195,889,000 5,600,000,000 4,153,016,147 عوارض خودروهاي سواري و سایر وسائط نقلیه 110104

760,000,000 341,785,471 335,889,543 105,690,970 عوارض بلیط (حمل و نقل هوایی، زمینی و دریایی) 110105
260,000,000 98,319,471 65,889,543 10,063,481 عوارض بلیط زمینی 1101051
500,000,000 243,466,000 270,000,000 95,627,489 عوارض بلیط هوایی 1101052

281,044,243,200 95,182,368,072 163,163,080,785 107,199,419,198 درآمدهاي ناشی از توسعه شهر 110200
13,768,881,000 3,316,150,129 6,199,701,285 3,584,317,433 عوارض بر پروانه هاي ساختمانی درحد تراکم پایه (مسکونی )-زیربنا 110201
13,140,000,000 3,269,988,153 5,805,888,522 3,584,317,433 تراکم پایه (مسکونی)- مودیان 1102011

144,056,000 46,161,976 110,812,763 0 تراکم پایه (مسکونی) - اسناد تسویه خزانه (مطالبات از دولت) 1102012
229,625,000 0 167,000,000 0 تراکم پایه (مسکونی) - مجتمع هاي ایستگاهی 1102013
255,200,000 0 116,000,000 0 تراکم پایه (مسکونی)- پروژه هاي مشارکتی 1102014

29,081,353,000 6,572,423,053 12,447,158,887 8,725,098,978 عوارض بر پروانه هاي ساختمانی درحد تراکم پایه (غیرمسکونی)-پذیره 110202
27,765,000,000 5,938,971,571 11,573,790,522 8,725,098,978 تراکم پایه ( غیر مسکونی) - مودیان 1102021

565,328,000 182,664,785 434,868,365 0 تراکم پایه ( غیر مسکونی) - اسناد تسویه خزانه (مطالبات از دولت) 1102022
356,125,000 450,786,697 259,000,000 0 تراکم پایه ( غیر مسکونی)- مجتمع هاي ایستگاهی 1102023
394,900,000 0 179,500,000 0 تراکم پایه ( غیر مسکونی) - پروژه هاي مشارکتی 1102024

106,172,951,300 38,712,777,578 60,763,131,658 43,644,130,044 عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه (مسکونی )-مازاد و 
تفکیک

110203
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µZË���Y�Å�Ä]�¢·Z^»
برآورد سال 1401 عملکرد 9 ماهه سال 1400 مصوب سال 1400 عملکرد سال 1399 عنوان (درآمد - واگذاري دارایی سرمایه اي و مالی) شماره طبقه بندي

96,140,452,600 34,079,467,133 54,422,219,317 43,644,130,044 مازاد بر تراکم پایه (مسکونی) - مودیان 1102031
5,645,786,200 4,633,310,445 3,614,212,341 0 مازاد بر تراکم پایه (مسکونی) - اسناد تسویه خزانه (مطالبات از دولت) 1102032
2,346,712,500 0 1,706,700,000 0 مازاد بر تراکم پایه (مسکونی)- مجتمع هاي ایستگاهی 1102033
2,040,000,000 0 1,020,000,000 0 مازاد بر تراکم پایه (مسکونی) - پروژه هاي مشارکتی 1102034

0 0 0 0 عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه (غیر مسکونی) 110204
997,685,000 383,912,253 647,221,106 404,571,876 عوارض بر بالکن و پیش آمدگی 110205
922,185,000 383,912,253 595,721,106 404,571,876 پیش آمدگی - مودیان 1102051
40,300,000 0 31,000,000 0 پیش آمدگی - اسناد تسویه خزانه (مطالبات از دولت) 1102052
16,500,000 0 12,000,000 0 پیش آمدگی - مجتمع هاي ایستگاهی 1102053
18,700,000 0 8,500,000 0 پیش آمدگی - پروژه هاي مشارکتی 1102054

111,747,053,800 36,047,811,559 63,599,307,423 38,541,587,911 عوارض ارزش افزوده ناشی از اجراي طرح هاي عمران و توسعه شهري 110206
330,000,000 111,724,305 148,282,193 88,774,306 حق تشرف 1102061

43,634,088,100 13,412,411,545 25,220,250,238 15,381,125,442 حق ارزش بهینه 1102062
42,389,158,300 13,372,854,442 24,489,065,759 15,381,125,442 ارزش بهینه-مودیان 11020621

23,379,800 13,237,551 17,984,479 0 ارزش بهینه - اسناد تسویه خزانه (مطالبات از دولت) 11020622
579,150,000 26,319,552 421,200,000 0 ارزش بهینه - مجتمع هاي ایستگاهی 11020623
642,400,000 0 292,000,000 0 ارزش بهینه- پروژه هاي مشارکتی 11020624

67,782,965,700 22,523,675,709 38,230,774,992 23,071,688,163 حق استفاده اعیانی ساختمان ها 1102063
64,764,000,000 21,746,810,641 36,211,782,002 23,071,688,163 حق استفاده اعیانی ساختمان ها - مودیان 11020631
1,186,640,700 434,025,365 949,192,990 0 حق استفاده اعیانی ساختمان ها - اسناد تسویه خزانه (مطالبات از 

دولت)
11020632

868,725,000 342,839,703 631,800,000 0 حق استفاده اعیانی ساختمان ها  - مجتمع هاي ایستگاهی 11020633
963,600,000 0 438,000,000 0 حق استفاده اعیانی ساختمان ها - پروژه هاي مشارکتی 11020634

3,000,000,000 0 2,917,812,000 (149,224) عوارض قطع اشجار 110207
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82,500,000 0 20,000,000 0 عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی براي امالك فاقد 
مستحدثات

110208

0 906,822,949 1,200,000,000 1,664,270,431 عوارض انمام مهلت عملیات ساختمانی موضوع تبصره 2 ماده 29 قانون 
نوسازي

110209

300,000,000 116,135,299 300,000,000 88,608,320 عوارض و درآمدهاي وصولی در حریم شهرها 110210
3,600,000,000 2,602,521,899 3,600,000,000 (1,324,779) عوارض آتش نشانی ساختمان ها در هنگام صدور پروانه 110211

0 0 0 0 عوارض چشمه هاي معدنی 110212
12,293,819,100 6,523,813,353 11,468,748,426 10,548,308,208 درآمد ناشی از عدم امکان تامین پارکینگ 110213
11,500,000,000 6,375,467,089 10,964,766,774 10,548,308,208 عدم امکان تامین پارکینگ- مودیان 1102131

218,957,800 148,346,264 168,429,062 0 عدم امکان تامین پارکینگ - اسناد تسویه خزانه (مطالبات از دولت) 1102132
272,250,000 0 198,000,000 0 عدم امکان تامین پارکینگ- مجتمع هاي ایستگاهی 1102133
302,611,300 0 137,552,590 0 عدم امکان تامین پارکینگ- پروژه هاي مشارکتی 1102134

0 0 0 0 سایر 110290
10,674,758,100 3,939,496,009 7,267,120,000 3,187,366,642 درآمدهاي ناشی از حمل و نقل 110300

0 0 0 0 بهاي خدمات صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی 110301
29,200,000 15,160,000 29,200,000 16,279,450 عوارض موتور سیکلت ها 110302

0 0 0 0 بهاي خدمات ناشی از صدور و تمدید پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و 
نقل بار

110303

0 0 0 0 درآمد اتوبوسرانی و مینی بوسرانی 110304
0 0 0 0 بهاي خدمات ناشی از صدور و تمدید پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و 

نقل مسافر
110305

150,000,000 0 50,000,000 0 عوارض ناشی از اجراي ماده 15  رسیدگی به تخلفات رانندگی 110306
1,500,000,000 0 1,200,000,000 0 عوارض ناشی از اجراي ماده 23 رسیدگی به تخلفات رانندگی 110307

0 0 0 0 عوارض ثبت نام و تجدید آزمایش رانندگی (معاینه چشم و سایر) 110308
4,297,100 2,615,000 2,920,000 2,817,408 عوارش صدور، تمدید و تعویض گواهینامه 110309
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4,200,000,000 2,141,827,073 2,500,000,000 1,467,324,387 عوارض حاصل از اجراي طرح هاي ترافیکی 110310
900,000,000 0 500,000,000 0 (LEZ) عوارض 110311

3,708,757,000 1,659,714,936 2,825,000,000 1,629,279,042 عوارض ناشی از اجراي ماده 9 قانون حمل و نقل ریلی شهرهاي باالي 
500 هزارنفر

110312

182,504,000 120,179,000 160,000,000 71,666,355 عوارض سالیانه وانت بار 110313
0 0 0 0 سایر 110390

21,695,656,200 5,642,421,480 16,346,226,127 10,508,665,325 درآمدهاي ناشی از بهره برداري از فضاي شهر 110400
15,916,652,500 4,043,152,426 12,000,000,000 7,189,836,847 عوارض نوسازي 110401

0 0 0 0 عوارض سطح شهر 110402
250,000,000 332,631,997 400,000,000 0 عوارض سالیانه بانک ها و موسسات اعتباري 110403
146,000,000 0 146,000,000 0 عوارض اسناد رسمی(حق الثبت) 110404
700,000,000 34,310,767 900,000,000 896,580,795 عوارض صدور مجوز احداث و بهره برداري سالیانه دکل و آنتن 110405

4,063,265,200 1,198,649,299 2,644,000,000 1,996,418,368 عوارض بر مشاغل و حرف (بر اساس نوع شغل، محل استقرار ملک و 
مساحت) دائمی

110406

3,657,817,700 1,015,598,498 2,400,000,000 1,727,577,466 عوارض بر مشاغل و حرف- پروانه کسب وپیشه 1104061
80,000,000 31,952,112 45,000,000 67,225,455 عوارض بر مشاغل و حرف- پیشه وران موسسات درمانی 1104062
3,000,000 0 3,000,000 0 عوارض بر مشاغل و حرف- سیار و بی کانون 1104063

322,447,500 151,098,689 196,000,000 201,615,447 عوارض بر مشاغل و حرف- عوارض بر اماکن عمومی(هتل ها و 
مسافرخانه ها)

1104064

0 0 0 0 عوارض برتابلوهاي تبلیغاتی محیطی به غیر از تابلوهاي معرفی در حد 
مجاز

110407

0 0 0 412,675,667 درآمد ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر 110408
50,000,000 2,056,991 1,342,190 0 حق انتفاع از بهره برداري موقت 110409
59,738,500 31,620,000 44,883,937 13,153,648 عوارض صدور، تمدید و تعویض گواهینامه 110410

510,000,000 0 210,000,000 0 سایر 110490
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10,000,000 0 10,000,000 0 سایر - حق بهره برداري از پیاده روهاي داراي شرایط فنی 1104901
500,000,000 0 200,000,000 0 سایر - درآمد حاصل از فیبر نوري 1104902

8,587,395,800 2,537,295,154 5,381,253,767 4,027,759,786 درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی شهرداري 120000
8,587,395,800 2,537,295,154 5,381,253,767 4,027,759,786 درآمدهاي اختصاصی 120100

0 0 0 0 درآمد هتل، مهمانسرا، پالژ و سایر مراکز رفاهی و تفریحی شهرداري 120101
0 0 0 0 درآمد پارك ها 120102
0 0 0 0 درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصوالت 120103

1,010,000,000 103,694,338 101,253,767 797,355 درآمد مراکز فرهنگی 120104
1,000,000,000 103,012,292 100,000,000 0 درآمد حاصل از برج میالد 1201041

10,000,000 682,046 1,253,767 797,355 درآمد مراکز فرهنگی مناطق 22 گانه 1201042
0 0 0 0 درامد غسالخانه و گورستان 120105
0 0 0 0 بها خدمات فضاي سبز 120106

7,177,395,800 2,165,423,767 5,030,000,000 4,026,962,431 بهاي خدمات مدیریت پسماند 120107
2,869,822,000 843,413,409 2,085,000,000 2,281,078,447 بهاي خدمات، مدیریت پسماند - مسکونی 1201071
3,406,023,800 1,153,883,376 2,615,000,000 1,745,883,984 بهاي خدمات، مدیریت پسماند - غیرمسکونی 1201072

560,000,000 168,126,982 300,000,000 0 بهاي خدمات، مدیریت پسماند - ساختمانی 1201073
341,550,000 0 30,000,000 0 بهاي خدمات، مدیریت پسماند - عمرانی 1201074

0 0 0 0 بهاي خدمات، مدیریت پسماند - پزشکی 1201075
400,000,000 268,177,049 250,000,000 0 درآمد ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداري 120108

0 0 0 0 درآمد سایر سازمانهاي وابسته به شهرداري 120109
0 0 0 0 سایر 120190

7,431,500,400 3,999,435,966 6,003,975,911 3,318,320,531 بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري 130000
1,431,500,400 778,720,957 1,003,975,911 985,381,637 بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري 130100
1,196,792,700 752,089,526 961,037,305 744,241,288 بهاي خدمات آسفالت و لکه گیري و ترمیم حفاري 130101
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531,964,000 310,889,136 400,000,000 408,615,964 لکه گیري وترمیم حفاري شرکتهاي خدمات رسان 1301011
664,828,700 441,200,390 561,037,305 335,625,324 لکه گیري وترمیم حفاري مردمی 1301012

0 0 0 0 بهاي خدمات آسفالت 1301013
0 0 0 0 بهاي خدمات کارشناسی 130102
0 0 0 0 بهاي خدمات صدور معاینه فنی خودرو 130103
0 0 0 0 بهاي خدمات فنی 130104
0 0 0 0 بهاي خدمات بازرگانی 130105

54,707,700 25,413,100 40,524,206 15,408,666 بهاي خدمات پیمانکاري 130106
0 0 0 0 بهاي خدمات آماده سازي 130107
0 0 0 0 بهاي خدمات صدور مجوز تعمیرات اساسی ساختمان 130108
0 0 0 0 بهاي خدمات اتباع بیگانه 130109
0 0 14,400 225,618,940 بهاي خدمات جمع آوري نخاله هاي ساختمانی 130110

180,000,000 1,218,331 2,400,000 0 بهاي خدمات ایمنی و آتش نشانی 130111
0 0 0 112,743 سایر 130190

6,000,000,000 3,220,715,009 5,000,000,000 2,332,938,894 درآمد حاصل از تاسیسات شهرداري 130200
1,000,000,000 717,110,064 1,000,000,000 382,938,894 درآمد حاصل از بازیافت زباله 130201
5,000,000,000 2,503,604,945 4,000,000,000 1,950,000,000 درآمد حاصل از آگهی هاي تجاري و تبلیغات محیطی 130202

0 0 0 0 سایر 130290
17,130,957,700 4,347,949,737 6,403,825,573 2,185,223,044 درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال شهرداري  140000
16,166,999,200 3,628,404,406 5,742,193,450 1,827,888,475 درآمد حاصل از اموال شهرداري 140100
5,000,000,000 425,957,189 488,906,170 791,081,925 درآمد و مال االجاره مستحدثات شهرداري 140101

0 0 0 0 درآمد حاصل از مراکز تفریحی و رفاهی 140102
0 0 0 0 درآمد حاصل از ماشین آالت و تجهیزات 140103

10,999,200 5,122,652 5,287,280 4,099,161 درآمد حاصل از بازارهاي روز و هفتگی 140104
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20,000,000 4,685,104 20,000,000 4,705,434 درآمد حاصل از پارکینگ هاي عمومی 140105
11,135,000,000 3,191,835,094 5,220,000,000 962,282,840 درآمد حاصل از سود سهام سازمانها و شرکتها 140106

0 0 0 0 درآمد حاصل از واحدهاي خدماتی 140107
0 0 0 0 درآمد حاصل از واحدهاي تولیدي 140108

1,000,000 804,367 8,000,000 3,287,938 درآمد حاصل از فروش محصوالت و خدمات کارخانجات شهرداري 140109
0 0 0 0 درآمد حاصل از فروش محصوالت کارخانه آسفالت 140110
0 0 0 62,431,177 سایر 140190

963,958,500 719,545,331 661,632,123 357,334,569 درآمد حاصل از وجوه شهرداري 140200
0 0 0 0 سود نقدي حاصل از سهام شرکت هاي پذیرفته شده در بورس یا سایر 

شرکت ها
140201

650,000,000 477,689,084 400,000,000 357,334,569 درآمد حاصل از وجوه سپرده هاي شهرداري 140202
120,000 0 100,000 0 درآمد ناشی از حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسالمی 140203

313,838,500 241,856,247 261,532,123 0 درآمد حاصل از اجراي ماده 59 قانون رفع موانع تولید 140204
0 0 0 0 سایر 140290

4,433,000,000 0 9,673,000,000 0 کمک هاي اعطائی دولت و سازمانهاي دولتی 150000
4,433,000,000 0 9,673,000,000 0 یارانه و کمک هاي اعطائی دولت و سازمانهاي دولتی 150100

0 0 0 0 کمک بالعوض دولت و یا سایر سازمانها و موسسات دولتی 150101
0 0 0 0 کمک هاي دولتی (موضوع ماده 58 قانون الحاق 2) 150102

4,350,000,000 0 9,500,000,000 0 یارانه بلیط 150103
2,400,000,000 0 5,000,000,000 0 یارانه بلیط 1501031
1,950,000,000 0 4,500,000,000 0 یارانه بلیط - اسناد تسویه خزانه (مطالبات از دولت) 1501032

10,000,000 0 100,000,000 0 کمک هاي دولت براي پروژه هاي مشخص 150104
10,000,000 0 100,000,000 0 کمک هاي دولت براي پروژه هاي مشخص (مترو پرند) 1501041
73,000,000 0 73,000,000 0 عوارض متمرکز دوازده در هزار گمرکی 150105
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0 0 0 0 کمک نقدي براي تامین قیر معابر شهري 150106
0 0 0 0 سایر 150190

5,050,394,600 1,478,323,632 2,981,803,090 9,852,464,802 اعانات، کمک هاي اهدایی و دارائی ها 160000
2,000,000 0 2,000,000 0 اعانات، کمک هاي اهدایی 160100
2,000,000 0 2,000,000 0 خودیاري شهروندان و هدایاي دریافتی 160101

0 0 0 0 سایر اعانات و کمک از اشخاص حقوقی 160102
0 0 0 0 کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیر دولتی  160103
0 0 0 0 سایر 160190

5,048,394,600 1,478,323,632 2,979,803,090 9,852,464,802 درآمدهاي اتفاقی که موجب قانون وصول می شود 160200
0 0 0 0 ضبط سپرده هاي مطالبه نشده 160201

10,000,000 1,463,943 10,000,000 8,382,400 ضبط سپرده هاي معامالت شهرداري 160202
0 0 0 0 درآمد حاصل از اجراي ماده 110 قانون شهرداریها 160203

293,344,600 205,573,959 244,453,878 1,146,994,706 درآمد حاصل از تاخیر و خسارت تادیه چک 160204
4,610,050,000 1,271,285,730 2,715,349,212 1,834,581,332 جریمه کمیسیون ماده 100 160205
4,384,500,000 1,271,285,730 2,541,849,212 1,834,581,332 جرائم کمیسیون ماده 100  - مودیان 1602051

225,550,000 0 173,500,000 0 جرائم کمیسیون ماده 100  - اسناد تسویه خزانه (مطالبات از دولت) 1602052
0 0 0 0 درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه 160206

135,000,000 0 10,000,000 0 درآمد ناشی از اجراي تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداري 160207
0 0 0 6,750,663,123 مازاد درآمد بر هزینه سال قبل 160208
0 0 0 111,843,241 سایر 160290

86,009,700,000 16,182,275,408 46,186,253,508 26,589,284,572 منابع حاصل از واگذاري دارایی سرمایه اي 200000
675,000,000 425,932,354 700,000,000 0 ماده 101 قانون شهرداري 210000
675,000,000 425,932,354 700,000,000 0 درآمد نقدي حاصل از اجراي تبصره 3 و 4 ماده 101 قانون شهرداري 210100
675,000,000 425,932,354 700,000,000 0 درآمد نقدي حاصل از اجراي تبصره 3 و 4 ماده 101 قانون شهرداري 210101
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µZË���Y�Å�Ä]�¢·Z^»
برآورد سال 1401 عملکرد 9 ماهه سال 1400 مصوب سال 1400 عملکرد سال 1399 عنوان (درآمد - واگذاري دارایی سرمایه اي و مالی) شماره طبقه بندي

83,589,700,000 15,381,235,344 44,642,253,508 26,581,957,362 فروش اموال غیر منقول 220000
83,589,700,000 15,381,235,344 44,642,253,508 26,581,957,362 فروش اموال غیر منقول 220100
83,589,700,000 15,381,235,344 44,642,253,508 26,581,957,362 فروش اموال غیر منقول 220101
8,500,000,000 638,294,744 0 806,874,722 فروش اموال غیر منقول(بهاي تمام شده) 2201011

48,089,700,000 6,142,740,600 30,642,253,508 20,944,259,606 سود ناشی از فروش اموال غیر منقول 2201012
27,000,000,000 8,600,200,000 14,000,000,000 4,830,823,034 سود ناشی از واگذاري سهم شهرداري در سرمایه گذاري 2201013

45,000,000 14,309,279 45,000,000 3,991,471 فروش اموال منقول و اسقاط 230000
45,000,000 14,309,279 45,000,000 3,991,471 فروش اموال منقول و اسقاط 230100

0 0 0 0 فروش اموال منقول و اسقاط 230101
45,000,000 14,309,279 45,000,000 3,991,471 فروش اموال منقول و اسقاط(بهاي تمام شده) 230102

0 0 0 0 سود ناشی از فروش اموال  منقول 230103
20,000,000 5,613,431 19,000,000 3,335,739 فروش سرقفلی 240000
20,000,000 5,613,431 19,000,000 3,335,739 فروش سرقفلی 240100
20,000,000 5,613,431 19,000,000 3,335,739 فروش سرقفلی 240101

0 0 0 0 فروش حقوق انتفاعی 250000
0 0 0 0 فروش حقوق انتفاعی 250100
0 0 0 0 فروش حقوق انتفاعی 250101

1,680,000,000 355,185,000 780,000,000 0 سایر 290000
0 0 0 0 منابع نقدي حاصل از فروش سهام شرکت هاي پذیرفته شده در بورس و 

سایر شرکت ها
290100

0 0 0 0 منابع نقدي حاصل از فروش سهام شرکت هاي پذیرفته شده در بورس و 
سایر شرکت ها

290101

1,680,000,000 355,185,000 780,000,000 0 سایر 290190
980,000,000 0 180,000,000 0 منابع حاصل از آورده شهرداري در پروژه مشارکتی 290191
700,000,000 355,185,000 600,000,000 0 فروش ملک (اراضی متروکه) 290192
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µZË���Y�Å�Ä]�¢·Z^»
برآورد سال 1401 عملکرد 9 ماهه سال 1400 مصوب سال 1400 عملکرد سال 1399 عنوان (درآمد - واگذاري دارایی سرمایه اي و مالی) شماره طبقه بندي

37,400,000,000 20,034,423,685 43,657,571,696 45,766,498,062 منابع حاصل از واگذاري دارایی مالی 300000
10,000,000,000 3,866,856,294 10,000,000,000 10,278,567,200 وام هاي دریافتی 310000

0 0 0 0 وام دریافتی از وزارت کشور 310100
0 0 0 0 وام دریافتی از وزارت کشور 310101

10,000,000,000 3,866,856,294 10,000,000,000 10,278,567,200 تسهیالت دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباري 310200
10,000,000,000 3,866,856,294 10,000,000,000 10,278,567,200 تسهیالت دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباري 310201

0 0 0 0 تسهیالت خارجی 310300
0 0 0 0 تسهیالت خارجی 310301

27,400,000,000 16,167,567,391 33,657,571,696 33,626,931,063 انواع اوراق و اسناد و سهام 320000
20,000,000,000 13,700,000,000 27,000,000,000 24,100,000,000 اوراق مشارکت 320100
20,000,000,000 13,700,000,000 27,000,000,000 24,100,000,000 اوراق مشارکت 320101

0 0 0 0 انواع صکوك 320200
0 0 0 0 انواع صکوك 320201
0 0 0 0 منابع حاصل از فروش سهام موسسات و شرکت هاي وابسته و تابعه 

شهرداري
320300

0 0 0 0 منابع حاصل از فروش سهام موسسات و شرکت هاي وابسته و تابعه 
شهرداري

320301

7,400,000,000 2,467,567,391 6,657,571,696 9,526,931,063 وصول مطالبات از محل اسناد دریافتنی 320400
7,400,000,000 2,467,567,391 6,657,571,696 9,526,931,063 وصول مطالبات از محل اسناد دریافتنی 320401

0 0 0 1,860,999,799 سایر منابع 330000
0 0 0 1,860,999,799 سایر منابع 330100
0 0 0 1,860,999,799 سایر منابع 330101
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 پنجم  بخش
 ییارجا یواحداه یشنهادی جدول خالهص بودهج پ 





µZË���Y�Å�Ä]�¢·Z^»
جمع کل تملک دارایی مالی تملک دارایی سرمایه اي هزینه اي عنوان واحد اجرایی کد

جمع سایر حقوق و مزایاي مستمر واحد اجرایی
7,705,849,729 0 2,278,028,000 5,427,821,729 2,319,781,229 3,108,040,500 منطقه 1 1
7,110,232,546 0 1,790,257,000 5,319,975,546 2,526,518,546 2,793,457,000 منطقه 2 2
5,876,319,319 0 1,599,727,000 4,276,592,319 2,038,063,319 2,238,529,000 منطقه 3 3
8,667,724,323 0 2,540,615,000 6,127,109,323 3,173,072,573 2,954,036,750 منطقه 4 4
7,332,977,171 0 1,859,563,000 5,473,414,171 2,441,977,921 3,031,436,250 منطقه 5 5
5,443,928,151 0 1,463,324,000 3,980,604,151 1,732,689,651 2,247,914,500 منطقه 6 6
4,536,103,121 0 1,315,131,000 3,220,972,121 1,245,997,121 1,974,975,000 منطقه 7 7
4,684,072,719 0 1,549,956,000 3,134,116,719 1,162,176,969 1,971,939,750 منطقه 8 8
3,964,346,830 0 1,622,973,000 2,341,373,830 838,109,330 1,503,264,500 منطقه 9 9
4,181,682,156 0 1,568,234,000 2,613,448,156 896,251,156 1,717,197,000 منطقه 10 10
4,352,335,804 0 1,424,350,000 2,927,985,804 1,288,153,804 1,639,832,000 منطقه 11 11
6,657,527,186 0 2,267,580,440 4,389,946,746 2,088,124,246 2,301,822,500 منطقه 12 12
4,399,003,965 0 1,370,121,000 3,028,882,965 1,176,781,465 1,852,101,500 منطقه 13 13
4,946,259,811 0 1,625,815,000 3,320,444,811 1,426,748,311 1,893,696,500 منطقه 14 14
7,022,311,116 0 2,000,170,483 5,022,140,633 2,500,395,883 2,521,744,750 منطقه 15 15
4,733,287,787 0 1,630,573,000 3,102,714,787 1,465,152,787 1,637,562,000 منطقه 16 16
4,110,911,864 0 1,749,885,000 2,361,026,864 973,486,864 1,387,540,000 منطقه 17 17
6,853,111,916 0 2,930,319,999 3,922,791,917 1,705,989,667 2,216,802,250 منطقه 18 18
5,963,883,135 0 2,537,614,100 3,426,269,035 1,656,362,785 1,769,906,250 منطقه 19 19
6,738,675,190 0 2,219,553,147 4,519,122,043 2,259,576,543 2,259,545,500 منطقه 20 20
4,725,847,854 0 1,943,774,613 2,782,073,241 1,148,392,991 1,633,680,250 منطقه 21 21
7,247,289,224 0 3,183,506,000 4,063,783,224 1,692,165,474 2,371,617,750 منطقه 22 22

127,253,680,917 0 42,471,070,782 84,782,610,135 37,755,968,635 47,026,641,500 جمع مناطق
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µZË���Y�Å�Ä]�¢·Z^»
جمع کل تملک دارایی مالی تملک دارایی سرمایه اي هزینه اي عنوان واحد اجرایی کد

جمع سایر حقوق و مزایاي مستمر واحد اجرایی
28,239,201,250 0 27,121,000,000 1,118,201,250 639,500,000 478,701,250 حوزه معاونت فنی و عمرانی 23

30,205,183,250 120,000,000 11,062,500,000 19,022,683,250 9,431,588,000 9,591,095,250 معاونت برنامه ریزي، توسعه سرمایه انسانی و امور 
شورا 34

7,296,677,225 500,000,000 5,450,000,000 1,346,677,225 332,570,725 1,014,106,500 حوزه معاونت شهرسازي و معماري 37
3,000,002,183 0 1,662,960,517 1,337,041,666 1,337,041,666 سازمان پیشگیري و مدیریت بحران 42
1,550,522,250 0 181,900,000 1,368,622,250 1,218,100,000 150,522,250 مرکز ارتباطات و امور بین الملل 49

542,799,250 542,799,250 281,880,000 260,919,250 مرکز نوسازي و تحول اداري 51
502,594,250 0 45,000,000 457,594,250 172,000,000 285,594,250 یگان حفاظت شهرداري تهران 55

1,384,518,250 0 1,040,000,000 344,518,250 60,000,000 284,518,250 مرکز مطالعات و برنامه ریزي شهرتهران 56
1,612,786,250 0 45,000,000 1,567,786,250 75,000,000 1,492,786,250 سازمان بازرسی 60

408,181,250 0 68,000,000 340,181,250 114,000,000 226,181,250 سازمان بسیج شهرداري تهران 63
21,139,615,447 2,890,000,000 9,359,615,447 8,890,000,000 8,813,000,000 77,000,000 ردیفهاي متمرکز 69

130,487,415,000 98,841,787,500 20,184,925,000 11,460,702,500 7,183,200,000 4,277,502,500 حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهري 71
39,700,284,454 0 12,592,106,415 27,108,178,039 26,761,878,039 346,300,000 حوزه معاونت خدمات شهري و محیط زیست 72

139,651,794,225 5,148,212,500 84,532,789,751 49,970,791,974 49,633,083,974 337,708,000 حوزه معاونت حمل ونقل و ترافیک 73
238,187,000 238,187,000 6,000,000 232,187,000 حوزه معاونت هماهنگی و امور مناطق 74

35,471,557,548 0 10,660,000,000 24,811,557,548 23,697,070,048 1,114,487,500 حوزه معاونت اموراجتماعی و فرهنگی 75
441,431,319,083 107,500,000,000 184,005,797,130 149,925,521,953 129,755,912,453 20,169,609,500 جمع واحدها

568,685,000,000 107,500,000,000 226,476,867,912 234,708,132,088 167,511,881,088 67,196,251,000 جمع کل
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 ششم شبخ 
 جدول خالهص توزيع اعتبارات هب تفكيك ماموريت، ربانهم و رطح/خدمت





مبالغ به هزار ریال
جمع کل هزینه اي تملک دارائی تملک دارایی شماره طبقه بندي عنوان

مالی سرمایه اي جمع سایر حقوق و مزایاي مستمر
568,685,000,000 107,500,000,000 226,476,867,912 234,708,132,088 167,511,881,088 67,196,251,000 جمع کل

53,072,973,275 0 18,320,569,047 34,752,404,228 25,844,769,478 8,907,634,750 اجتماعی و فرهنگی 10000
8,628,783,033 0 3,258,758,000 5,370,025,033 5,370,025,033 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی 10300
556,822,000 0 556,822,000 0 0 0 ایجاد و توسعه زیرساخت فضاهاي تفریحی 10302
615,938,647 0 0 615,938,647 615,938,647 0 غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 10304

3,067,226,464 0 0 3,067,226,464 3,067,226,464 0 فرهنگ سازي و اجراي ورزش هاي همگانی 10305
1,040,955,000 0 1,040,955,000 0 0 0 توسعه و تجهیز فضاهاي ورزشی 10307
1,660,981,000 0 1,660,981,000 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی 10308
1,686,859,922 0 0 1,686,859,922 1,686,859,922 0 جبران هزینه مدیریت و راهبري سازمان ورزش شهرداري تهران 10309
7,607,518,986 0 3,349,666,000 4,257,852,986 4,257,852,986 0 ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان 10400

21,666,000 0 21,666,000 0 0 0 توسعه و تجهیز اماکن استقرار کارگران فصلی و ساختمانی 10401

3,328,000,000 0 3,328,000,000 0 0 0 توسعه و تجهیز مدد سراها و سایر مراکز خدمات رسانی به 
آسیب دید گان اجتماعی

10402

3,809,852,986 0 0 3,809,852,986 3,809,852,986 0 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
8,000,000 0 0 8,000,000 8,000,000 0 حمایت از مراکز غیردولتی خیریه، ایتام و مستمندان(کمک) 10405

440,000,000 0 0 440,000,000 440,000,000 0
جبران هزینه راهبري ومدیریت سازمان رفاه  خدمات و 
مشارکتهاي اجتماعی کمک به سازمان رفاه  خدمات و 

مشارکتهاي اجتماعی

10407

596,414,960 0 0 596,414,960 596,414,960 0 حمایت، توانمندسازي و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت هاي 
اجتماعی و مردمی

10500

290,617,470 0 0 290,617,470 290,617,470 0 آموزش و ترویج کارآفرینی 10504
93,797,490 0 0 93,797,490 93,797,490 0 ارتقاي مشارکت هاي اجتماعی شهروندان 10506
12,000,000 0 0 12,000,000 12,000,000 0 (NGO)کمک به سازمان هاي مردم نهاد 10507
200,000,000 0 0 200,000,000 200,000,000 0 کمک به اجراي برنامه هاي مدیریت محله 10508
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مبالغ به هزار ریال
جمع کل هزینه اي تملک دارائی تملک دارایی شماره طبقه بندي عنوان

مالی سرمایه اي جمع سایر حقوق و مزایاي مستمر

25,524,013,151 0 11,085,009,000 14,439,004,151 14,439,004,151 0 توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح 
هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنري

10800

4,063,500,000 0 4,063,500,000 0 0 0 توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري 10801
37,381,000 0 37,381,000 0 0 0 تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها 10802

1,909,183,000 0 1,909,183,000 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی و هنري 10809
42,361,000 0 42,361,000 0 0 0 توسعه و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها 10810
617,000,000 0 617,000,000 0 0 0 توسعه و تجهیز سراي محله 10811
217,165,000 0 217,165,000 0 0 0 تعمیر و تجهیز سراي محله 10812

90,447,500 0 0 90,447,500 90,447,500 0 جبران هزینه راهبري و مدیریت شرکت توسعه فضاهاي 
فرهنگی

10813

3,240,000,000 0 3,240,000,000 0 0 0 کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی 10814
80,000,000 0 80,000,000 0 0 0 حمایت از تجهیز مساجد و اماکن مذهبی 10815
501,470,951 0 0 501,470,951 501,470,951 0 نکوداشت مناسبت هاي مذهبی و ملی 10817
282,414,000 0 0 282,414,000 282,414,000 0 ترویج اموردینی، فرهنگ قرآن و معارف اسالمی 10818
480,000,000 0 480,000,000 0 0 0 مرمت و بازسازي فضاهاي با هویت فرهنگی و تاریخی 10819

287,850,000 0 0 287,850,000 287,850,000 0 ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تکریم مفاخر دفاع مقدس و 
فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی

10820

5,971,536,905 0 0 5,971,536,905 5,971,536,905 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 10821
1,534,500,000 0 0 1,534,500,000 1,534,500,000 0 حمایت از مؤسسات فرهنگی و هنري 10822
288,378,708 0 0 288,378,708 288,378,708 0 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10823
245,406,087 0 0 245,406,087 245,406,087 0 آموزش حقوق و تکالیف شهروندي 10824
12,000,000 0 0 12,000,000 12,000,000 0 حمایت از کتابخانه هاي عمومی شهر تهران 10825

5,225,000,000 0 0 5,225,000,000 5,225,000,000 0 جبران هزینه راهبري و مدیریت سازمان فرهنگی هنري 
شهرداري

10826

398,419,000 0 398,419,000 0 0 0 حمایت از توسعه و تجهیز مدارس 10827
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جدول شماره (7) - گزارش توزیع اعتبارات به تفکیک مأموریت، برنامه و طرح / خدمت در سال 1401



مبالغ به هزار ریال
جمع کل هزینه اي تملک دارائی تملک دارایی شماره طبقه بندي عنوان

مالی سرمایه اي جمع سایر حقوق و مزایاي مستمر
600,000,000 0 600,000,000 0 0 0 برنامه تملک اراضی و امالك ماموریت اجتماعی و فرهنگی 10900

600,000,000 0 600,000,000 0 0 0 تملک اراضی و امالك جهت کاربري ورزشی، تفریحی و 
فرهنگی

10901

719,833,659 0 0 719,833,659 719,833,659 0 حمایت از طرح هاي حوزه سالمت اجتماعی 11000
719,833,659 0 0 719,833,659 719,833,659 0 آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 11004
461,638,689 0 0 461,638,689 461,638,689 0 حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت هاي اجتماعی بانوان 11100
28,180,341 0 0 28,180,341 28,180,341 0 اجراي طرح هاي اجتماعی و فرهنگی کودکان 11102
311,157,874 0 0 311,157,874 311,157,874 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی، هنري ویژه بانوان 11104
122,300,474 0 0 122,300,474 122,300,474 0 توانمندسازي اجتماعی بانوان 11105

8,907,634,750 0 0 8,907,634,750 0 8,907,634,750 امور پشتیبانی 11700
322,135,000 0 0 322,135,000 0 322,135,000 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 11701

5,103,004,750 0 0 5,103,004,750 0 5,103,004,750 مزایا و کمک ها 11702
3,482,495,000 0 0 3,482,495,000 0 3,482,495,000 خدمات قراردادي 11705

27,136,047 0 27,136,047 0 0 0 توسعه محالت در حوزه اجتماعی و فرهنگی 11800
27,136,047 0 27,136,047 0 0 0 توسعه محالت در حوزه اجتماعی و فرهنگی 11801

181,030,517,727 3,148,212,500 124,874,796,803 53,007,508,424 45,975,121,424 7,032,387,000 حمل و نقل و ترافیک 20000
69,252,748,914 0 48,014,382,000 21,238,366,914 21,238,366,914 0 توسعه، تجهیز و نگهداري سامانه هاي حمل و نقل ریلی 20100
48,014,382,000 0 48,014,382,000 0 0 0 احداث و توسعه خطوط حمل و نقل ریلی درون شهري 20101
21,238,366,914 0 0 21,238,366,914 21,238,366,914 0 مدیریت و بهره برداري از حمل و نقل ریلی 20102

43,070,265,311 3,148,212,500 17,840,382,800 22,081,670,011 22,081,670,011 0 توسعه، تجهیز و نگهداري سامانه هاي حمل و نقل عمومی غیر 
ریلی

20200

1,072,855,000 0 1,072,855,000 0 0 0 تعمیر و تجهیز تعمیرگاه هاي حمل ونقل عمومی غیرریلی 20202
220,939,400 0 220,939,400 0 0 0 احداث ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی غیرریلی 20203

1,094,675,000 0 0 1,094,675,000 1,094,675,000 0 مدیریت و بهره برداري از حمل و نقل نیمه عمومی غیرریلی 20204
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مبالغ به هزار ریال
جمع کل هزینه اي تملک دارائی تملک دارایی شماره طبقه بندي عنوان

مالی سرمایه اي جمع سایر حقوق و مزایاي مستمر
16,003,650,000 0 16,003,650,000 0 0 0 توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومی غیرریلی 20205
20,875,675,011 0 0 20,875,675,011 20,875,675,011 0 مدیریت و بهره برداري از حمل و نقل عمومی غیرریلی 20209

302,188,400 0 302,188,400 0 0 0 تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل و نقل عمومی غیر ریلی 20210

240,750,000 0 240,750,000 0 0 0 تعمیر، تجهیز و بهسازي ناوگان و سامانه هاي حمل و نقل 
عمومی غیرریلی

20214

3,148,212,500 3,148,212,500 0 0 0 0 کمک فنی و اعتباري پرداخت مابه التفاوت تسهیالت بازسازي و 
نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومی

20215

111,320,000 0 0 111,320,000 111,320,000 0 راهبري، نگهداري و بهسازي مراکز کنترل ترافیک 20216
10,405,257,840 0 10,405,257,840 0 0 0 توسعه و ساماندهی پارکینگ ها 20300

3,142,000 0 3,142,000 0 0 0 تعمیر و تجهیز و بهسازي پارکینگ 20305
10,402,115,840 0 10,402,115,840 0 0 0 احداث و توسعه پارکینگ 20306
5,692,992,552 0 5,692,992,552 0 0 0 افزایش ایمنی و هوشمندسازي حمل و نقل و ترافیک شهر 20400
1,158,500,000 0 1,158,500,000 0 0 0 تهیه، نصب و نوسازي دوربین هاي ترافیکی 20401

91,000,000 0 91,000,000 0 0 0 تعمیر و تجهیز مراکز کنترل ترافیک 20402
600,000,000 0 600,000,000 0 0 0 تعمیر و تجهیز دوربین ترافیکی 20403
696,963,000 0 696,963,000 0 0 0 اجراي عالیم افقی ترافیکی 20408
65,000,000 0 65,000,000 0 0 0 تهیه و نصب تابلوهاي ترافیکی 20409
645,561,792 0 645,561,792 0 0 0 تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی 20410

437,000,000 0 437,000,000 0 0 0 تعمیر، تجهیز و توسعه زیرساخت سیستم هاي هوشمند حمل و 
نقل و ترافیک

20411

321,700,000 0 321,700,000 0 0 0 تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی معابر 20412
325,267,760 0 325,267,760 0 0 0 تهیه و نصب چراغ هاي راهنمایی و رانندگی 20414
750,000,000 0 750,000,000 0 0 0 تعمیر و تعویض چراغ هاي راهنمایی و رانندگی 20415
527,000,000 0 527,000,000 0 0 0 تعمیر و تعویض دوربین هاي ترافیکی 20416
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مبالغ به هزار ریال
جمع کل هزینه اي تملک دارائی تملک دارایی شماره طبقه بندي عنوان

مالی سرمایه اي جمع سایر حقوق و مزایاي مستمر
75,000,000 0 75,000,000 0 0 0 تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکی 20417

2,985,297,483 0 2,985,297,483 0 0 0 توسعه، تجهیز و نگهداري پایانه هاي مسافري شهري 20500
613,095,483 0 613,095,483 0 0 0 احداث و توسعه پایانه ها و پارك سوارهاي درون شهري 20501

2,150,000,000 0 2,150,000,000 0 0 0 احداث و توسعه پایانه هاي برون شهري 20502
222,202,000 0 222,202,000 0 0 0 تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك سوارهاي درون شهري 20504

8,302,000,000 0 8,302,000,000 0 0 0 برنامه تملک اراضی و امالك ماموریت حمل و نقل و ترافیک 20800
8,302,000,000 0 8,302,000,000 0 0 0 تملک امالك جهت کاربري حمل و نقل و ترافیک 20801
30,281,201,377 0 30,281,201,377 0 0 0 توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور و مرور شهري 20900

705,365,000 0 705,365,000 0 0 0 طراحی و اصالح هندسی معابر و تقاطع هاي موجود 20914
915,027,000 0 915,027,000 0 0 0 احداث و توسعه معابر غیر بزرگراهی 20920
257,964,000 0 257,964,000 0 0 0 تعریض معابر غیر بزرگراهی 20921

7,180,000,000 0 7,180,000,000 0 0 0 طراحی و احداث بزرگراه ها 20922
6,865,000,000 0 6,865,000,000 0 0 0 تعمیر و بهسازي بزرگراه ها 20923
5,107,000,000 0 5,107,000,000 0 0 0 احداث و توسعه تقاطع غیر همسطح 20924
2,857,714,057 0 2,857,714,057 0 0 0 مرمت و بهسازي معابر غیر بزرگراهی  20925
433,094,800 0 433,094,800 0 0 0 نصب و ترمیم، سنگدال، جداول 20926

1,100,000,000 0 1,100,000,000 0 0 0 تعمیر، تجهیز و بهسازي تونل هاي شهري 20927
189,946,000 0 189,946,000 0 0 0 بهسازي معابرجهت تردد معلولین و سالمندان 20929

2,284,590,040 0 2,284,590,040 0 0 0 احداث، تجهیز و بهسازي پیاده روها و پیاده راه ها 20930
653,593,480 0 653,593,480 0 0 0 احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده 20931

1,330,000,000 0 1,330,000,000 0 0 0 تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابرپیاده 20932
167,500,000 0 167,500,000 0 0 0 احداث و تجهیز مسیرهاي دوچرخه 20933
136,378,000 0 136,378,000 0 0 0 مرمت و بهسازي و تجهیز معابر و سامانه ویژه دوچرخه 20934
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مبالغ به هزار ریال
جمع کل هزینه اي تملک دارائی تملک دارایی شماره طبقه بندي عنوان

مالی سرمایه اي جمع سایر حقوق و مزایاي مستمر
98,029,000 0 98,029,000 0 0 0 تعمیر و تجهیز پارك هاي آموزش ترافیک 20936

4,008,367,250 0 1,353,282,751 2,655,084,499 2,655,084,499 0 افزایش و توسعه ظرفیت هاي مدیریتی پلیس راهور 21600
521,282,751 0 521,282,751 0 0 0 نوسازي و توسعه ناوگان پلیس راهور 21601
368,250,000 0 368,250,000 0 0 0 بازسازي ساختمان هاي پلیس راهور 21602
463,750,000 0 463,750,000 0 0 0 تجهیز فنی پلیس راهور 21604

2,655,084,499 0 0 2,655,084,499 2,655,084,499 0 اجراي برنامه هاي پلیس راهور 21606
7,032,387,000 0 0 7,032,387,000 0 7,032,387,000 امور پشتیبانی 22200
264,300,000 0 0 264,300,000 0 264,300,000 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 22201

4,194,357,000 0 0 4,194,357,000 0 4,194,357,000 مزایا و کمک ها 22202
2,573,730,000 0 0 2,573,730,000 0 2,573,730,000 خدمات قراردادي 22205
78,567,660,616 0 29,389,632,063 49,178,028,553 40,764,069,053 8,413,959,500 خدمات شهري 30000
25,976,864,077 0 10,554,338,834 15,422,525,243 15,422,525,243 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
5,903,600,821 0 5,903,600,821 0 0 0 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه 30102
960,094,000 0 960,094,000 0 0 0 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري 30103

1,830,945,000 0 1,830,945,000 0 0 0 باز پیرایی، مناسب سازي و تجهیز بوستان ها وفضاي سبز 30104
263,238,013 0 263,238,013 0 0 0 توسعه جنگلکاري و کمربند سبز پیرامون شهر 30105

14,603,623,643 0 0 14,603,623,643 14,603,623,643 0 نگهداري فضاي سبز 30106
1,596,461,000 0 1,596,461,000 0 0 0 طراحی و اجراي شبکه هاي آبرسانی فضاي سبز 30107

89,601,600 0 0 89,601,600 89,601,600 0 نگهداري جنگل و کمربند سبز پیرامون شهر 30108

729,300,000 0 0 729,300,000 729,300,000 0 جبران هزینه راهبري و مدیریت پارك ها و فضاي سبز ( 
سازمان بوستان ها )

30110

2,375,779,500 0 2,375,779,500 0 0 0 زیباسازي منظر شهري 30200
325,083,000 0 325,083,000 0 0 0 رنگ آمیزي و پاکسازي نما 30201
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مبالغ به هزار ریال
جمع کل هزینه اي تملک دارائی تملک دارایی شماره طبقه بندي عنوان

مالی سرمایه اي جمع سایر حقوق و مزایاي مستمر
174,062,500 0 174,062,500 0 0 0 تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس 30203

1,440,342,000 0 1,440,342,000 0 0 0 ساماندهی و مناسب سازي میادین و معابر خاص شهر 30204
315,398,000 0 315,398,000 0 0 0 نورپردازي و زیباسازي معابر 30206
120,894,000 0 120,894,000 0 0 0 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی 30208

1,065,660,000 0 1,010,000,000 55,660,000 55,660,000 0 توسعه و نگهداري آرامستان ها 30300
1,010,000,000 0 1,010,000,000 0 0 0 توسعه و بهسازي آرامستان ها 30301

55,660,000 0 0 55,660,000 55,660,000 0 راهبري و نگهداري صحن مطهر امام خمینی (ره) 30306
23,795,541,795 0 2,983,748,000 20,811,793,795 20,811,793,795 0 مدیریت پسماند 30400

352,932,600 0 0 352,932,600 352,932,600 0 آموزش شهروندان در زمینه مدیریت پسماند 30404

2,951,361,000 0 2,951,361,000 0 0 0 احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوري و پردازش 
پسماند

30406

32,387,000 0 32,387,000 0 0 0 تعمیر و تجهیز تاسیسات جمع آوري و پردازش پسماند 30407
17,208,762,154 0 0 17,208,762,154 17,208,762,154 0 رفت و روب شهري 30408
1,559,346,242 0 0 1,559,346,242 1,559,346,242 0 جمع آوري و حمل پسماند 30409
318,501,750 0 0 318,501,750 318,501,750 0 دفن پسماند و مراقبتهاي پس از آن 30412

1,372,251,050 0 0 1,372,251,050 1,372,251,050 0 جبران هزینه راهبري  سازمان مدیریت پسماند 30413

6,841,114,962 0 6,395,092,000 446,022,962 446,022,962 0 طرح هاي هدایت آب هاي سطحی و ساماندهی سیل ها، رود 
دره ها و رودخانه هاي عبوري از شهر

30700

709,288,000 0 709,288,000 0 0 0 کنترل و پایش آب هاي سطحی و زیرزمینی 30702
3,309,859,000 0 3,309,859,000 0 0 0 احداث شبکه هاي اصلی هدایت و جمع آوري آبهاي سطحی 30703
328,014,000 0 328,014,000 0 0 0 مرمت و بهسازي شبکه اصلی جمع آوري آبهاي سطحی 30704
11,647,000 0 11,647,000 0 0 0 الیروبی و بازسازي قنوات 30706

950,971,050 0 950,971,050 0 0 0 احداث شبکه فرعی جمع آوري آبهاي سطحی 30707
446,022,962 0 0 446,022,962 446,022,962 0 برف روبی 30710
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مبالغ به هزار ریال
جمع کل هزینه اي تملک دارائی تملک دارایی شماره طبقه بندي عنوان

مالی سرمایه اي جمع سایر حقوق و مزایاي مستمر
1,085,312,950 0 1,085,312,950 0 0 0 استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی 30711
4,500,000,000 0 4,500,000,000 0 0 0 برنامه تملک اراضی و امالك ماموریت خدمات شهري 30800
2,000,000,000 0 2,000,000,000 0 0 0 تملک امالك جهت کاربري فضاي سبز 30801
2,500,000,000 0 2,500,000,000 0 0 0 تملک امالك جهت کاربري تاسیسات خدمات شهري 30802
1,505,525,104 0 751,805,729 753,719,375 753,719,375 0 بهبود محیط زیست شهري و بهداشت عمومی 30900
248,027,229 0 248,027,229 0 0 0 تهیه و اجراي طرح هاي زیست محیطی 30901
515,278,372 0 0 515,278,372 515,278,372 0 مبارزه با جانوران مضر شهري 30903
300,028,500 0 300,028,500 0 0 0 توسعه انرژي هاي نو 30904
70,078,503 0 0 70,078,503 70,078,503 0 آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهري 30905
10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 نصب، تعمیر و تجهیز دیوارهاي عایق صوتی 30907
50,000,000 0 50,000,000 0 0 0 کاهش آالیندگی وسائط نقلیه موتوري 30913

168,362,500 0 0 168,362,500 168,362,500 0 راهبري، مدیریت و تجهیز ایستگاههاي سنجش آلودگی هوا و 
صدا

30914

143,750,000 0 143,750,000 0 0 0 توسعه و نوسازي ایستگاه هاي سنجش آلودگی هوا و ضدا 30917
1,158,368,000 0 818,868,000 339,500,000 339,500,000 0 توسعه و نگهداري تاسیسات شهري 31000
234,800,000 0 234,800,000 0 0 0 احداث و توسعه سرویس هاي بهداشتی عمومی 31001
50,000,000 0 50,000,000 0 0 0 ایجاد کانال مشترك تأسیسات شهري 31005
406,895,000 0 406,895,000 0 0 0 احداث و توسعه محلهاي اسکان کارگري 31006

127,173,000 0 127,173,000 0 0 0 تعمیر، تجهیز و مناسب سازي آبخوري ها و سرویس هاي 
بهداشتی عمومی

31008

339,500,000 0 0 339,500,000 339,500,000 0 نگهداري و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهري 31011
2,934,847,678 0 0 2,934,847,678 2,934,847,678 0 ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهري 31100
2,670,018,078 0 0 2,670,018,078 2,670,018,078 0 رفع سد معبر 31102
264,829,600 0 0 264,829,600 264,829,600 0 ساماندهی صنایع و مشاغل 31103
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مبالغ به هزار ریال
جمع کل هزینه اي تملک دارائی تملک دارایی شماره طبقه بندي عنوان

مالی سرمایه اي جمع سایر حقوق و مزایاي مستمر
8,413,959,500 0 0 8,413,959,500 0 8,413,959,500 امور پشتیبانی 31500
315,670,000 0 0 315,670,000 0 315,670,000 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 31501

5,131,334,500 0 0 5,131,334,500 0 5,131,334,500 مزایا و کمک ها 31502
2,966,955,000 0 0 2,966,955,000 0 2,966,955,000 خدمات قراردادي 31505

26,882,588,772 0 6,984,580,517 19,898,008,255 15,217,834,755 4,680,173,500 ایمنی و مدیریت بحران 40000
18,113,363,000 0 4,303,503,000 13,809,860,000 13,809,860,000 0 توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی 40100

4,303,503,000 0 4,303,503,000 0 0 0 احداث و توسعه ایستگاه ها و زیرساخت هاي جانبی آتش 
نشانی

40101

13,809,860,000 0 0 13,809,860,000 13,809,860,000 0 جبران هزینه مدیریت و راهبري سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی

40105

1,624,460,517 0 1,624,460,517 0 0 0 ارتقاي تاب آوري شهري، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 40200
1,579,458,317 0 1,579,458,317 0 0 0 احداث پایگاه هاي پشتیبانی مدیریت بحران 40203

45,002,200 0 45,002,200 0 0 0 تعمیر و تجهیز پایگاههاي پشتیبانی مدیریت بحران 40204
2,164,591,755 0 756,617,000 1,407,974,755 1,407,974,755 0 تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و کاهش خطرپذیري شهر 40300
1,407,974,755 0 0 1,407,974,755 1,407,974,755 0 افزایش ایمنی اماکن 40306

275,000,000 0 275,000,000 0 0 0 توسعه و بهسازي مسیل ها، حوضچه هاي رسوبگیر و مخازن 
تعدیل کننده سیالب

40311

481,617,000 0 481,617,000 0 0 0 مقاوم سازي پل ها و ابنیه فنی 40313
300,000,000 0 300,000,000 0 0 0 برنامه تملک اراضی و امالك ماموریت ایمنی و مدیریت بحران 40500
300,000,000 0 300,000,000 0 0 0 برنامه تملک جهت کاربري مدیریت بحران 40501

4,680,173,500 0 0 4,680,173,500 0 4,680,173,500 امور پشتیبانی 40600
184,690,000 0 0 184,690,000 0 184,690,000 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 40601

2,795,723,500 0 0 2,795,723,500 0 2,795,723,500 مزایا و کمک ها 40602
1,699,760,000 0 0 1,699,760,000 0 1,699,760,000 خدمات قراردادي 40605
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مبالغ به هزار ریال
جمع کل هزینه اي تملک دارائی تملک دارایی شماره طبقه بندي عنوان

مالی سرمایه اي جمع سایر حقوق و مزایاي مستمر
19,706,613,000 0 6,247,500,000 13,459,113,000 6,296,368,000 7,162,745,000 شهرسازي و معماري 50000
6,669,368,000 0 373,000,000 6,296,368,000 6,296,368,000 0 تهیه، نظارت و راهبري طرح هاي توسعه شهري شهر تهران 50100

60,000,000 0 60,000,000 0 0 0 تهیه، تکمیل و بازنگري طرح تفصیلی 50101
313,000,000 0 313,000,000 0 0 0 ساماندهی نما و سیماي شهري 50113
26,350,000 0 0 26,350,000 26,350,000 0 آموزش شهروندي در حوزه شهرسازي و معماري 50114

2,570,018,000 0 0 2,570,018,000 2,570,018,000 0 شناسایی، برخورد و رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده 
شهر

50115

3,700,000,000 0 0 3,700,000,000 3,700,000,000 0 نظارت بر ممیزي امالك 50116
318,000,000 0 318,000,000 0 0 0 ساماندهی حریم شهر 50300
240,000,000 0 240,000,000 0 0 0 اجراي طرح هاي عمرانی حریم 50301
78,000,000 0 78,000,000 0 0 0 تهیه طرح هاي ساماندهی موضعی و موضوعی ویژه حریم 50302

5,556,500,000 0 5,556,500,000 0 0 0 ساماندهی و نوسازي بافت هاي فرسوده و تاریخی 50400

165,000,000 0 165,000,000 0 0 0 شناسایی، حفظ، احیا، ساماندهی و مرمت بافتها، محورها، 
محوطه ها و محالت واجد ارزش  فرهنگی و تاریخی شهر تهران

50402

950,000,000 0 950,000,000 0 0 0 توسعه و ساماندهی پهنه هاي واجد ارزش فرهنگی و طبیعی 
شهر تهران

50404

400,000,000 0 400,000,000 0 0 0 بازپیرایی، ترمیم و تجهیز پهنه هاي واجد ارزش فرهنگی و 
طبیعی شهر تهران

50405

3,236,500,000 0 3,236,500,000 0 0 0 هماهنگی تامین زیرساخت ها وایجاد محرك توسعه دربافت 
هاي فرسوده شهري

50407

490,000,000 0 490,000,000 0 0 0 تسهیلگري و ترویج فرهنگ نوسازي بافت هاي فرسوده 50408
315,000,000 0 315,000,000 0 0 0 تملک امالك جهت ساماندهی و نوسازي بافت هاي فرسوده 50409

7,162,745,000 0 0 7,162,745,000 0 7,162,745,000 امور پشتیبانی 50900
268,400,000 0 0 268,400,000 0 268,400,000 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 50901

4,368,530,000 0 0 4,368,530,000 0 4,368,530,000 مزایا و کمک ها 50902
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مبالغ به هزار ریال
جمع کل هزینه اي تملک دارائی تملک دارایی شماره طبقه بندي عنوان

مالی سرمایه اي جمع سایر حقوق و مزایاي مستمر
2,525,815,000 0 0 2,525,815,000 0 2,525,815,000 خدمات قراردادي 50905

209,424,646,609 104,351,787,500 40,659,789,482 64,413,069,627 33,413,718,377 30,999,351,250 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
18,800,000 0 0 18,800,000 18,800,000 0 سیاست گذاري، برنامه ریزي، بودجه ریزي 60100
9,600,000 0 0 9,600,000 9,600,000 0 تهیه برنامه هاي راهبردي و میان مدت 60101
3,200,000 0 0 3,200,000 3,200,000 0 استانداردسازي فعالیت ها و محصوالت مدیریت شهري 60103
6,000,000 0 0 6,000,000 6,000,000 0 تهیه برنامه و بودجه ساالنه 60104

3,155,814,500 0 2,460,658,000 695,156,500 695,156,500 0 تحول اداري و مدیریت عملکرد 60200
2,952,000 0 0 2,952,000 2,952,000 0 طرح تکریم ارباب رجوع 60205

100,000,000 0 0 100,000,000 100,000,000 0 بهبود نظام هاي مدیریتی 60206
136,414,000 0 0 136,414,000 136,414,000 0 کنترل ونظارت برنظامهاي اداري 60207
700,010,000 0 700,010,000 0 0 0 تملک، احداث و تجهیز ساختمان هاي اداري 60208

1,760,648,000 0 1,760,648,000 0 0 0 بازسازي و تعمیرات اساسی ساختمان هاي اداري 60209
80,800,000 0 0 80,800,000 80,800,000 0 پایش و ارزیابی راهبردي و عملیاتی 60210
68,050,500 0 0 68,050,500 68,050,500 0 کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت هاي شهرداري 60211

171,440,000 0 0 171,440,000 171,440,000 0 نظارت، بازرسی و ممیزي 60213
115,000,000 0 0 115,000,000 115,000,000 0 راهبري امور حراست 60214
14,500,000 0 0 14,500,000 14,500,000 0 احراز صالحیت هاي عمومی ورود خدمت به شهرداري 60215
6,000,000 0 0 6,000,000 6,000,000 0 رسیدگی به تخلفات اداري 60216

44,524,937,733 0 475,000,000 44,049,937,733 15,059,818,483 28,990,119,250 امور پشتیبانی 60800
1,022,163,000 0 0 1,022,163,000 0 1,022,163,000 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
20,323,416,250 0 0 20,323,416,250 0 20,323,416,250 مزایا و کمک ها 60802

131,729,689 0 0 131,729,689 131,729,689 0 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803
4,631,300,995 0 0 4,631,300,995 4,631,300,995 0 اجاره بهاء و کرایه 60804
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مبالغ به هزار ریال
جمع کل هزینه اي تملک دارائی تملک دارایی شماره طبقه بندي عنوان

مالی سرمایه اي جمع سایر حقوق و مزایاي مستمر
15,016,238,306 0 0 15,016,238,306 7,371,698,306 7,644,540,000 خدمات قراردادي 60805
2,246,422,242 0 0 2,246,422,242 2,246,422,242 0 هزینه سوخت 60806
678,667,251 0 0 678,667,251 678,667,251 0 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807
305,000,000 0 305,000,000 0 0 0 لوازم مصرف نشدنی اداري 60809
10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 حقوق ارتفاقی 60810
160,000,000 0 160,000,000 0 0 0 وسایط نقلیه 60814

1,522,100,000 0 0 1,522,100,000 1,522,100,000 0 تدوین مقررات و خدمات حقوقی 61000
1,486,500,000 0 0 1,486,500,000 1,486,500,000 0 کمک به شوراي اسالمی شهر تهران 61001

30,000,000 0 0 30,000,000 30,000,000 0 کمک به شوراهاي حل اختالف 61004

5,600,000 0 0 5,600,000 5,600,000 0 تنظیم لوایح پیشنهادي براي شوراي شهر و سایر مراجع 
قانونگذاري

61005

3,385,534,463 0 3,295,390,800 90,143,663 90,143,663 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500
2,172,078,000 0 2,172,078,000 0 0 0 بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهري 61501
221,847,800 0 221,847,800 0 0 0 مطالعه و پژوهش هاي ماموریت اجتماعی و فرهنگی 61503
90,143,663 0 0 90,143,663 90,143,663 0 آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی 61505
43,965,000 0 43,965,000 0 0 0 مطالعه و پژوهش هاي ماموریت حمل و نقل و ترافیک 61508
50,000,000 0 50,000,000 0 0 0 مطالعه و پژوهش هاي ماموریت خدمات شهري 61509
117,500,000 0 117,500,000 0 0 0 مطالعه و پژوهش هاي ماموریت شهرسازي و معماري 61510
690,000,000 0 690,000,000 0 0 0 هاي موضوعی و موضعی توسعه شهري تهیه طرح 61511

106,672,019,500 104,351,787,500 0 2,320,232,000 311,000,000 2,009,232,000 دیون و تعهدات 61600
35,600,000,000 35,600,000,000 0 0 0 0 دیون و تعهدات تملک دارائیهاي سرمایه اي سنوات قبل 61602

710,000,000 710,000,000 0 0 0 0 دیون و تعهدات هزینه اي سنوات قبل 61603
51,921,787,500 51,921,787,500 0 0 0 0 بازپرداخت وام ها 61604
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مبالغ به هزار ریال
جمع کل هزینه اي تملک دارائی تملک دارایی شماره طبقه بندي عنوان

مالی سرمایه اي جمع سایر حقوق و مزایاي مستمر
14,000,000,000 14,000,000,000 0 0 0 0 دیون و تعهدات بابت امالك تصرف شده سال هاي قبل 61610
2,320,232,000 0 0 2,320,232,000 311,000,000 2,009,232,000 پرداخت هاي انتقالی به کارکنان 61611
120,000,000 120,000,000 0 0 0 0 وام قرض الحسنه مسکن کارکنان 61612

2,000,000,000 2,000,000,000 0 0 0 0 سپرده انتشار اوراق مشارکت 61613
16,077,384,398 0 1,613,340,682 14,464,043,716 14,464,043,716 0 موارد پیش بینی نشده 61700
11,991,302,050 0 0 11,991,302,050 11,991,302,050 0 حمایت از اشخاص و موسسات خصوصی 61702
1,922,741,666 0 0 1,922,741,666 1,922,741,666 0 حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه 61703
600,000,000 0 600,000,000 0 0 0 اعتبارات پیش بینی نشده تملک دارایی سرمایه اي 61704
550,000,000 0 0 550,000,000 550,000,000 0 اعتبارات پیش بینی نشده هزینه اي 61705
148,725,235 0 148,725,235 0 0 0 اعتبارات فوریتهاي خدمات شهري 61706
864,615,447 0 864,615,447 0 0 0 اعتبارات متفرقه 61707

11,025,400,000 0 11,025,400,000 0 0 0 توسعه شهر الکترونیک و ارتقاء زیرساخت ها و فناوري هاي 
نوین

62000

1,098,000,000 0 1,098,000,000 0 0 0 تهیه و تولید سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه هاي کامپیوتري 62001

275,000,000 0 275,000,000 0 0 0 پردازش داده ها و ارائه خدمات و سرویس هاي اطالعات مکانی 
(GIS)

62002

1,381,000,000 0 1,381,000,000 0 0 0 ارائه سرویس هاي اینترنت، امنیت و مانیتورینگ شبکه 62003
115,000,000 0 115,000,000 0 0 0 تولید و نشر آمار و اطالعات 62004
200,000,000 0 200,000,000 0 0 0 توسعه شبکه مخابراتی 62007

1,350,000,000 0 1,350,000,000 0 0 0 (Data Center) توسعه و تجهیز مراکز داده ها 62008
315,000,000 0 315,000,000 0 0 0 (Data ) توسعه شبکه داده ها 62009
580,000,000 0 580,000,000 0 0 0 تهیه و نصب تجهیزات سخت  افزاري 62010
251,900,000 0 251,900,000 0 0 0 توسعه ارتباطات و استارت آپ هاي حوزه رسانه 62011
7,000,000 0 7,000,000 0 0 0 مدیریت و نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک 62012

121 

جدول شماره (7) - گزارش توزیع اعتبارات به تفکیک مأموریت، برنامه و طرح / خدمت در سال 1401



مبالغ به هزار ریال
جمع کل هزینه اي تملک دارائی تملک دارایی شماره طبقه بندي عنوان

مالی سرمایه اي جمع سایر حقوق و مزایاي مستمر

50,000,000 0 50,000,000 0 0 0 بهبود و پایش فعالیت هاي مرتبط با فناوري اطالعات و 
(ICT) ارتباطات

62013

5,402,500,000 0 5,402,500,000 0 0 0 توسعه و ارائه خدمات شهروندي غیرحضوري و الکترونیک 62014
1,252,656,015 0 0 1,252,656,015 1,252,656,015 0 دیپلماسی شهري 62200
1,103,656,015 0 0 1,103,656,015 1,103,656,015 0 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201
149,000,000 0 0 149,000,000 149,000,000 0 توسعه همکاري هاي بین المللی در حوزه مدیریت شهري 62202

5,300,000,000 0 5,300,000,000 0 0 0 تملک اراضی و امالك سایر ماموریت ها 62500
5,300,000,000 0 5,300,000,000 0 0 0 تملک اراضی و امالك جهت سایر ماموریتهاي شهرداري 62501
16,490,000,000 0 16,490,000,000 0 0 0 توسعه محالت در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازي 62600
16,490,000,000 0 16,490,000,000 0 0 0 توسعه محالت در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازي 62601
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 هفتم بخش
  یمال  ییو تملک دارا یا هیرسما ییتملک دارا ،یا نهی بودهج زه

 ییارجا یگاهن و واحداه22مناطق  کیهب تفک 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
5,427,821,729 0 جمع کل

563,460,440 0 اجتماعی و فرهنگی 10000
12,845,800 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی 10300
2,800,000 0 غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 10304
2,800,000 100 28,000 تعداد غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 1030401-11

10,045,800 0 فرهنگ سازي و اجراي ورزش هاي همگانی 10305
4,650,000 1,000 4,650 مورد ترویج ورزش همگانی آقایان 1030501-11
5,395,800 1,000 5,395 مورد ترویج ورزش همگانی بانوان 1030502-11

11,990,000 0 ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان 10400
11,990,000 0 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
5,820,000 5,000 1,164 مورد نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 1040304-11
1,170,000 29,250 40 نفر سال ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار) 1040305-11
5,000,000 500,000 10 مورد مدیریت و راهبري سمن سراها 1040309-11

686,140 0 حمایت، توانمندسازي و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت هاي اجتماعی و مردمی 10500
320,400 0 آموزش و ترویج کارآفرینی 10504
320,400 600 534 نفر آموزش و ترویج کارآفرینی 1050401-11
365,740 0 ارتقاي مشارکت هاي اجتماعی شهروندان 10506
365,740 220 1,660 نفر اجراي برنامه هاي مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی 1050601-11

34,308,000 0 توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و 
هنري

10800

4,500,000 0 نکوداشت مناسبت هاي مذهبی و ملی 10817
4,500,000 5,000 900 مورد نکوداشت مناسبت هاي دینی و ملی 1081702-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
16,908,000 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 10821
4,200,000 420,000 10 مورد اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 1082101-11

12,708,000 2,118,000 6 تعداد اجراي هنر عمومی(هنرهاي تجسمی و المان هاي شهري) 1082126-11
10,700,000 0 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10823
4,500,000 100,000 45 برنامه فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و معنوي 1082301-11
6,200,000 100,000 62 برنامه ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 1082302-11
2,200,000 0 آموزش حقوق و تکالیف شهروندي 10824
2,200,000 400 5,500 مورد آموزش شهروندي 1082401-11
4,994,200 0 حمایت از طرح هاي حوزه سالمت اجتماعی 11000
4,994,200 0 آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 11004
4,829,800 1,500 3,220 مورد آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 1100401-11

164,400 5,303 31 مورد بهبود سالمت اجتماعی و بهداشت روان 1100402-11
1,550,800 0 حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت هاي اجتماعی بانوان 11100

120,000 0 اجراي طرح هاي اجتماعی و فرهنگی کودکان 11102
120,000 5,000 24 مورد اجراي برنامه هاي دبیرخانه مصوبه شهر دوستدار کودك 1110201-11
870,000 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی، هنري ویژه بانوان 11104
870,000 54,375 16 مورد بهبود مشارکت پذیري و اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري ویژه بانوان 1110401-11
560,800 0 توانمندسازي اجتماعی بانوان 11105
560,800 56,080 10 مورد توانمندسازي اجتماعی بانوان 1110501-11

497,085,500 0 امور پشتیبانی 11700
19,990,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 11701
11,040,000 115,000 96 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 1170102-11
8,950,000 895,000 10 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 1170103-11
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
303,305,500 0 مزایا و کمک ها 11702
114,240,000 1,190,000 96 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 1170202-11

8,347,500 78,750 106 نفر سال هزینه ناهار 1170203-11
2,150,000 215,000 10 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 1170204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 1170205-11

64,130,000 605,000 106 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 1170206-11
19,200,000 400,000 48 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 1170207-11
18,020,000 170,000 106 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 1170208-11
12,508,000 118,000 106 نفر سال پاداش و عیدي 1170209-11
28,620,000 270,000 106 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 1170210-11
30,160,000 520,000 58 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 1170211-11
2,120,000 20,000 106 نفر سال 11-1170212 حق عائله مندي، اوالد
1,500,000 75,000 20 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 1170213-11

173,790,000 0 خدمات قراردادي 11705
22,410,000 415,000 54 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 1170509-11
16,200,000 450,000 36 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 1170510-11
56,700,000 1,050,000 54 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 1170511-11
37,800,000 1,050,000 36 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 1170512-11
24,300,000 450,000 54 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 1170513-11
16,380,000 455,000 36 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 1170514-11

302,367,000 0 حمل و نقل و ترافیک 20000
3,900,000 0 افزایش و توسعه ظرفیت هاي مدیریتی پلیس راهور 21600
3,900,000 0 اجراي برنامه هاي پلیس راهور 21606
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
3,900,000 100,000 39 برنامه اجراي برنامه انضباط و نظم بخشی بر حمل و نقل 2160601-11

298,467,000 0 امور پشتیبانی 22200
12,040,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 22201

6,670,000 115,000 58 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 2220102-11
5,370,000 895,000 6 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 2220103-11

184,132,000 0 مزایا و کمک ها 22202
69,020,000 1,190,000 58 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 2220202-11
5,040,000 78,750 64 نفر سال هزینه ناهار 2220203-11
1,290,000 215,000 6 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 2220204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 2220205-11

38,720,000 605,000 64 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 2220206-11
10,400,000 400,000 26 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 2220207-11
10,880,000 170,000 64 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 2220208-11
7,552,000 118,000 64 نفر سال پاداش و عیدي 2220209-11

17,280,000 270,000 64 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 2220210-11
19,760,000 520,000 38 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 2220211-11
1,280,000 20,000 64 نفر سال 11-2220212 حق عائله مندي، اوالد

600,000 75,000 8 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 2220213-11
102,295,000 0 خدمات قراردادي 22205

13,695,000 415,000 33 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 2220509-11
9,000,000 450,000 20 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 2220510-11

34,650,000 1,050,000 33 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 2220511-11
21,000,000 1,050,000 20 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 2220512-11
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
14,850,000 450,000 33 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 2220513-11
9,100,000 455,000 20 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 2220514-11

2,363,668,554 0 خدمات شهري 30000
706,221,356 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
706,221,356 0 نگهداري فضاي سبز 30106
706,221,356 61 11,587,985 متر مربع نگهداري فضاي سبز 3010601-11

1,101,038,198 0 مدیریت پسماند 30400
1,101,038,198 0 رفت و روب شهري 30408
1,101,038,198 8,470 130,000 متر مربع رفت و روب شهري 3040801-11

34,500,000 0 طرح هاي هدایت آب هاي سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه هاي عبوري از شهر 30700
34,500,000 0 برف روبی 30710
34,500,000 400 86,250 مورد خرید مصالح و تجهیزات عملیات برف روبی 3071001-11
17,110,000 0 بهبود محیط زیست شهري و بهداشت عمومی 30900
15,500,000 0 مبارزه با جانوران مضر شهري 30903
15,500,000 1,938 8,000 تعداد مبارزه با جانوران مضر شهري 3090301-11

1,610,000 0 آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهري 30905
1,610,000 1,000 1,610 برنامه آموزش، فرهنگ سازي و مشارکت شهروندي در حوزه محیط زیست شهري 3090501-11
1,000,000 0 ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهري 31100
1,000,000 0 ساماندهی صنایع و مشاغل 31103
1,000,000 10,000 100 مورد تهیه، نصب و جمع آوري سازه هاي موقت تبلیغات فرهنگی 3110302-11

503,799,000 0 امور پشتیبانی 31500
20,220,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 31501
11,270,000 115,000 98 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 3150102-11
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
8,950,000 895,000 10 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 3150103-11

307,914,000 0 مزایا و کمک ها 31502
116,620,000 1,190,000 98 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 3150202-11

8,505,000 78,750 108 نفر سال هزینه ناهار 3150203-11
2,150,000 215,000 10 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 3150204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 3150205-11

65,340,000 605,000 108 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 3150206-11
22,400,000 400,000 56 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 3150207-11
18,360,000 170,000 108 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 3150208-11
12,744,000 118,000 108 نفر سال پاداش و عیدي 3150209-11
29,160,000 270,000 108 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 3150210-11
27,040,000 520,000 52 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 3150211-11

2,160,000 20,000 108 نفر سال 11-3150212 حق عائله مندي، اوالد
1,125,000 75,000 15 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 3150213-11

175,665,000 0 خدمات قراردادي 31505
23,240,000 415,000 56 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 3150509-11
15,750,000 450,000 35 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 3150510-11
58,800,000 1,050,000 56 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 3150511-11
36,750,000 1,050,000 35 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 3150512-11
25,200,000 450,000 56 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 3150513-11
15,925,000 455,000 35 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 3150514-11

371,514,492 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000
81,439,242 0 تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و کاهش خطرپذیري شهر 40300
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
81,439,242 0 افزایش ایمنی اماکن 40306
5,500,000 275,000 20 مورد افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 4030602-11

46,800,000 93,600 500 متر طول الیروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه هاي رسوبگیر 4030604-11
29,139,242 4,125 7,064 متر طول الیروبی و بازسازي قنوات 4030605-11

290,075,250 0 امور پشتیبانی 40600
11,925,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 40601

6,555,000 115,000 57 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 4060102-11
5,370,000 895,000 6 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 4060103-11

177,770,250 0 مزایا و کمک ها 40602
67,830,000 1,190,000 57 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 4060202-11
4,961,250 78,750 63 نفر سال هزینه ناهار 4060203-11
1,290,000 215,000 6 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 4060204-11

38,115,000 605,000 63 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 4060206-11
14,000,000 400,000 35 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 4060207-11
10,710,000 170,000 63 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 4060208-11
7,434,000 118,000 63 نفر سال پاداش و عیدي 4060209-11

17,010,000 270,000 63 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 4060210-11
14,560,000 520,000 28 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 4060211-11
1,260,000 20,000 63 نفر سال 11-4060212 حق عائله مندي، اوالد

600,000 75,000 8 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 4060213-11
100,380,000 0 خدمات قراردادي 40605
13,280,000 415,000 32 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 4060509-11
9,000,000 450,000 20 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 4060510-11
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
33,600,000 1,050,000 32 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 4060511-11
21,000,000 1,050,000 20 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 4060512-11
14,400,000 450,000 32 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 4060513-11
9,100,000 455,000 20 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 4060514-11

384,263,500 0 شهرسازي و معماري 50000
384,263,500 0 امور پشتیبانی 50900
15,670,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 50901
8,510,000 115,000 74 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 5090102-11
7,160,000 895,000 8 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 5090103-11

233,423,500 0 مزایا و کمک ها 50902
88,060,000 1,190,000 74 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 5090202-11
6,457,500 78,750 82 نفر سال هزینه ناهار 5090203-11
1,720,000 215,000 8 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 5090204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 5090205-11

49,610,000 605,000 82 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 5090206-11
18,400,000 400,000 46 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 5090207-11
13,940,000 170,000 82 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 5090208-11

9,676,000 118,000 82 نفر سال پاداش و عیدي 5090209-11
22,140,000 270,000 82 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 5090210-11
18,720,000 520,000 36 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 5090211-11

1,640,000 20,000 82 نفر سال 11-5090212 حق عائله مندي، اوالد
750,000 75,000 10 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 5090213-11

135,170,000 0 خدمات قراردادي 50905
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
17,430,000 415,000 42 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 5090509-11
12,600,000 450,000 28 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 5090510-11
44,100,000 1,050,000 42 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 5090511-11
29,400,000 1,050,000 28 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 5090512-11
18,900,000 450,000 42 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 5090513-11
12,740,000 455,000 28 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 5090514-11

1,442,547,743 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
1,436,345,943 0 امور پشتیبانی 60800

46,665,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
25,185,000 115,000 219 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 6080102-11
21,480,000 895,000 24 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080103-11

695,780,250 0 مزایا و کمک ها 60802
260,610,000 1,190,000 219 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 6080202-11
19,136,250 78,750 243 نفر سال هزینه ناهار 6080203-11
5,160,000 215,000 24 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080204-11
4,620,000 2,310,000 2 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 6080205-11

147,015,000 605,000 243 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 6080206-11
34,000,000 400,000 85 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 6080207-11
41,310,000 170,000 243 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 6080208-11
28,674,000 118,000 243 نفر سال پاداش و عیدي 6080209-11
65,610,000 270,000 243 نفر سال ... فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 6080210-11
82,160,000 520,000 158 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 6080211-11
4,860,000 20,000 243 نفر سال 11-6080212 حق عائله مندي، اوالد
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
2,625,000 75,000 35 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 6080213-11
2,099,000 0 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803
2,099,000 2,099 1,000 تعداد پست، اینترنت و تلفن 6080304-11

208,874,600 0 اجاره بهاء و کرایه 60804
137,835,000 574,313 240 دستگاه کرایه وسائط نقلیه 6080401-11

71,039,600 8,425 8,432 دستگاه روز کرایه وسائط نقلیه سنگین 6080406-11
409,033,683 0 خدمات قراردادي 60805

3,344,000 88 38,000 متر مربع نگهداري و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات 6080501-11
622,601 3,991 156 دستگاه نگهداري و تعمیرات وسایل اداري 6080502-11
804,584 10,057 80 دستگاه نگهداري و تعمیرات جزئی ماشین آالت و وسایط نقلیه 6080503-11

1,189,998 18 66,111 تعداد تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس 6080504-11
60,500 121 500 مورد خدمات قراردادي،هزینه هاي بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهاي دسته چک و غیره 6080505-11

3,250,000 10,000 325 نفر ساعت حق الجلسه، حق الزحمه ، حق التدریس 6080506-11
51,460,000 415,000 124 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 6080509-11
7,857,000 2,619,000 3 قرارداد بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزي 6080510-11

35,550,000 450,000 79 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 6080523-11
130,200,000 1,050,000 124 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 6080524-11
82,950,000 1,050,000 79 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 6080525-11
55,800,000 450,000 124 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 6080526-11
35,945,000 455,000 79 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 6080527-11
65,036,348 0 هزینه سوخت 60806
5,940,000 500 11,880 متر مربع سوخت دستگاههاي حرارتی 6080601-11
2,700,000 300,000 9 دستگاه سوخت وسائل نقلیه 6080602-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
4,322,998 3,263 1,325 نفر سال آب بها مصرفی اداري 6080603-11

22,465,350 1,500 14,977 متر مربع بهاي برق مصرفی اداري 6080604-11
7,128,000 2 3,240,000 متر مربع آب بهاي پارکها و میادین 6080605-11

22,479,999 3 7,493,333 متر مربع بهاي برق پارك ها و میادین 6080606-11
8,857,063 0 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807
1,055,991 26 40,305 متر مربع خرید لوازم جزیی ساختمان 6080701-11
2,520,000 1,800 1,400 نفر سال خرید لوازم مصرفی اداري 6080702-11

434,192 10,855 40 دستگاه لوازم یدکی وسائط نقلیه 6080703-11
466,884 25,938 18 نفر سال لباس کارکنان و لوازم خواب 6080704-11

3,851,996 2,853 1,350 مورد سایرموادو لوازم مصرف شدنی 6080705-11
528,000 13 40,000 متر مربع لوازم تنظیف 6080706-11

3,095,400 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500
3,095,400 0 آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی 61505
3,095,400 2,200 1,407 نفر ساعت آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 6150501-11
3,106,400 0 دیپلماسی شهري 62200
3,106,400 0 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201
3,106,400 258,867 12 مورد راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 6220101-11

134 

جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 1
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

2,602,252,321 0 0 2,278,028,000 1,779,197,503 815,167,631 2,711,522 145,750,639 0 جمع کل

192,547,000 0 0 192,547,000 153,272,500 53,207,373 0 0 0 اجتماعی و فرهنگی 10000

64,158,000 0 0 64,158,000 79,022,500 12,844,939 0 0 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و 
نشاط اجتماعی 10300

11,822,000 0 0 11,822,000 15,000,000 0 0 0 0 ایجاد و توسعه زیرساخت فضاهاي 
تفریحی 10302

11,822,000 0 0 11,822,000 15,000,000 0 0 0 42,221.4 280 متر مربع 1401 1401 منطقه 1 توسعه زیرساخت هاي گردشگري 103020101-21

42,892,000 0 0 42,892,000 52,022,500 6,473,798 0 0 0 توسعه و تجهیز فضاهاي ورزشی 10307

9,444,000 0 0 9,444,000 12,000,000 6,473,798 0 0 7,870 1,200 متر مربع 1401 1401 منطقه 1
توسعه و تجهیز زمین هاي 

ورزشی روباز و چمن مصنوعی، 
سطح منطقه

103070501-21

33,448,000 0 0 33,448,000 40,022,500 0 0 0 1,337.9 25,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 1 توسعه و تجهیز امداد کوهستان 103070601-21

9,444,000 0 0 9,444,000 12,000,000 6,371,142 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن 
ورزشی 10308

9,444,000 0 0 9,444,000 12,000,000 6,371,142 0 0 4,722 2,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 1 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن 
ورزشی، سطح منطقه 103080101-21

128,389,000 0 0 128,389,000 74,250,000 40,362,434 0 0 0

توسعه و حمایت از زیرساخت ها، 
ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح 

هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی 
و هنري

10800

55,000,000 0 0 55,000,000 0 0 0 0 0 توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري 10801

55,000,000 0 0 55,000,000 0 0 0 0 45,833.3 1,200 متر مربع 1402 1401 منطقه 1 احداث فضاي فرهنگی گالبدره 108011601-21

37,776,000 0 0 37,776,000 39,000,000 21,790,238 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی 
و هنري 10809

37,776,000 0 0 37,776,000 39,000,000 21,790,238 0 0 17,456.6 2,164 متر مربع 1401 1401 منطقه 1 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی 
و هنري، سطح منطقه 108090101-21

2,361,000 0 0 2,361,000 3,000,000 1,295,536 0 0 0 توسعه و تجهیز کتابخانه ها و 
قرائت خانه ها 10810
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

2,361,000 0 0 2,361,000 3,000,000 1,295,536 0 0 4,722 500 متر مربع 1401 1401 منطقه 1 توسعه و تجهیز کتابخانه ها و 
قرائت خانه ها، سطح منطقه 108100101-21

6,100,000 0 0 6,100,000 3,750,000 1,765,525 0 0 0 تعمیر و تجهیز سراي محله 10812

6,100,000 0 0 6,100,000 3,750,000 1,765,525 0 0 12,200 500 متر مربع 1401 1401 منطقه 1 تعمیر و تجهیز سراي محله، 
سطح منطقه 108120101-21

9,444,000 0 0 9,444,000 6,000,000 2,900,000 0 0 0 کمک به ساخت و توسعه مساجد 
و اماکن مذهبی 10814

9,444,000 0 0 9,444,000 6,000,000 2,900,000 0 0 497,052.6 19
تعداد 
مسجد 1401 1401 منطقه 1 کمک به تجهیز مساجد، سطح 

منطقه 108141601-21

17,708,000 0 0 17,708,000 22,500,000 12,611,135 0 0 0 حمایت از توسعه و تجهیز مدارس 10827

17,708,000 0 0 17,708,000 22,500,000 12,611,135 0 0 769,913 23
تعداد 
مدرسه 1401 1401 منطقه 1 کمک به توسعه و تجهیز مدارس، 

سطح منطقه 108270101-21

784,297,000 0 0 724,297,000 844,326,968 407,925,577 0 0 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

24,004,000 0 0 24,004,000 20,499,996 8,836,868 0 0 0
توسعه، تجهیز و نگهداري سامانه 

هاي حمل و نقل عمومی غیر 
ریلی

20200

7,870,000 0 0 7,870,000 10,000,000 4,184,611 0 0 0 احداث ایستگاه هاي حمل و نقل 
عمومی غیرریلی 20203

7,870,000 0 0 7,870,000 10,000,000 4,184,611 0 0 342,173.9 23 ایستگاه 1401 1401 منطقه 1
احداث ایستگاه و پل همسطح 

ایستگاه حمل و نقل عمومی 
غیرریلی، سطح منطقه

202030101-21

16,134,000 0 0 16,134,000 10,499,996 4,652,257 0 0 0 تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل 
و نقل عمومی غیر ریلی 20210

16,134,000 0 0 16,134,000 10,499,996 4,652,257 0 0 403,350 40 ایستگاه 1401 1401 منطقه 1
تعمیر و تجهیز پل همسطح و 
ایستگاه هاي اتوبوس عادي و 

تندرو، سطح منطقه
202100101-21

114,943,000 0 0 114,943,000 90,125,000 62,300,721 0 0 0 افزایش ایمنی و هوشمندسازي 
حمل و نقل و ترافیک شهر 20400

23,611,000 0 0 23,611,000 29,000,000 22,650,725 0 0 0 اجراي عالیم افقی ترافیکی 20408
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

23,611,000 0 0 23,611,000 29,000,000 22,650,725 0 0 750 31,481 متر طول 1401 1401 منطقه 1 اجراي عالیم افقی ترافیکی، سطح 
منطقه 204080101-21

62,960,000 0 0 62,960,000 40,000,000 30,616,091 0 0 0 تعمیر و تعویض تجهیزات 
ترافیکی 20410

62,960,000 0 0 62,960,000 40,000,000 30,616,091 0 0 5,000 12,592 عدد 1401 1401 منطقه 1 تعمیر و تعویض عالئم عمودي و 
تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه 204100101-21

27,545,000 0 0 27,545,000 20,000,000 9,033,905 0 0 0 تعمیر و تعویض گاردریل و نرده 
ایمنی معابر 20412

27,545,000 0 0 27,545,000 20,000,000 9,033,905 0 0 19,675 1,400 متر طول 1401 1401 منطقه 1 تعمیر و تعویض نرده و حفاظ 
ایمنی معابر، سطح منطقه 204120101-21

827,000 0 0 827,000 1,125,000 0 0 0 0 تهیه و نصب چراغ هاي راهنمایی 
و رانندگی 20414

827,000 0 0 827,000 1,125,000 0 0 0 275,666.7 3 تقاطع 1401 1401 منطقه 1
نصب چراغ هوشمند و عالیم 

هشدار دهنده و خط کشی جهت 
گذر دانش آموزان

204140201-21

112,870,000 0 0 52,870,000 70,000,000 1,999,462 0 0 0 توسعه، تجهیز و نگهداري پایانه 
هاي مسافري شهري 20500

105,000,000 0 0 45,000,000 60,000,000 0 0 0 0 احداث و توسعه پایانه ها و پارك 
سوارهاي درون شهري 20501

105,000,000 0 0 45,000,000 60,000,000 0 0 0 87,500 1,200 متر مربع 1401 1400 منطقه 1 مسقف کردن پایانه دستواره 205010301-21

7,870,000 0 0 7,870,000 10,000,000 1,999,462 0 0 0 تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك 
سوارهاي درون شهري 20504

7,870,000 0 0 7,870,000 10,000,000 1,999,462 0 0 1,574,000 5 تعداد 1401 1401 منطقه 1
تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك 

سوارهاي درون شهري، سطح 
منطقه

205040101-21

532,480,000 0 0 532,480,000 663,701,972 334,788,526 0 0 0 توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور 
و مرور شهري 20900

35,415,000 0 0 35,415,000 35,000,000 26,056,131 0 0 0 طراحی و اصالح هندسی معابر و 
تقاطع هاي موجود 20914
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

27,545,000 0 0 27,545,000 35,000,000 26,056,131 0 0 18,363.3 1,500 متر مربع 1401 1401 منطقه 1 طراحی و اصالح هندسی معابر، 
سطح منطقه 209140101-21

7,870,000 0 0 7,870,000 0 0 0 0 3,935 2,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 1 ایمن سازي و رفع نقاط حادثه 
خیز ترافیکی، سطح منطقه 209140301-21

78,701,000 0 0 78,701,000 100,000,600 49,726,428 0 0 0 احداث و توسعه معابر غیر 
بزرگراهی 20920

78,701,000 0 0 78,701,000 100,000,600 49,726,428 0 0 10,074.4 7,812 متر مکعب 1401 1401 منطقه 1 احداث دیوار حائل معابر، سطح 
منطقه 209200401-21

271,123,000 0 0 271,123,000 344,500,272 180,656,623 0 0 0 مرمت و بهسازي معابر غیر 
20925 بزرگراهی

157,401,000 0 0 157,401,000 200,000,000 106,785,282 0 0 7,870.1 20,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 1
لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار 
حفاري و همسطح سازي دریچه 

هاي معابر سطح منطقه
209250101-21

113,722,000 0 0 113,722,000 144,500,272 73,871,342 0 0 7,869.5 14,451 متر مربع 1401 1401 منطقه 1 بهسازي و نوسازي معابر غیر 
بزرگراهی، سطح منطقه 209253601-21

78,700,000 0 0 78,700,000 100,001,100 48,367,650 0 0 0 نصب و ترمیم، سنگدال، جداول 20926

78,700,000 0 0 78,700,000 100,001,100 48,367,650 0 0 1,967.5 40,000 عدد 1401 1401 منطقه 1 نصب و ترمیم سنگدال و جداول، 
سطح منطقه 209260101-21

9,515,000 0 0 9,515,000 12,000,000 4,710,250 0 0 0 بهسازي معابرجهت تردد معلولین 
و سالمندان 20929

9,515,000 0 0 9,515,000 12,000,000 4,710,250 0 0 23,610.4 403 متر مربع 1401 1401 منطقه 1
بهسازي معابر جهت تردد 

معلولین و سالمندان، سطح 
منطقه

209290101-21

31,481,000 0 0 31,481,000 40,200,000 18,577,903 0 0 0 احداث، تجهیز و بهسازي پیاده 
روها و پیاده راه ها 20930

16,527,000 0 0 16,527,000 21,000,000 10,050,933 0 0 4,011.4 4,120 متر مربع 1401 1401 منطقه 1
مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و 

همسطح سازي دریچه، سطح 
منطقه

209300501-21

1,574,000 0 0 1,574,000 2,200,000 0 0 0 3,148 500 ندارد 1401 1401 منطقه 1
مناسب سازي وضعیت حمل و 
نقل و ترافیک (شهر دوستدار 

کودك)
209300601-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

13,380,000 0 0 13,380,000 17,000,000 8,526,971 0 0 2,361.5 5,666 متر مربع 1401 1401 منطقه 1 بهسازي و نوسازي پیاده روها و 
پیاده راه ها، سطح منطقه 209300801-21

11,805,000 0 0 11,805,000 20,000,000 6,693,540 0 0 0 احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده 20931

11,805,000 0 0 11,805,000 20,000,000 6,693,540 0 0 118,050 100
متر طول 

عرشه 1401 1401 منطقه 1 احداث و بهسازي پل هاي عابر 
پیاده سطح منطقه 209310101-21

3,935,000 0 0 3,935,000 12,000,000 0 0 0 0 مرمت و بهسازي و تجهیز معابر و 
سامانه ویژه دوچرخه 20934

3,935,000 0 0 3,935,000 12,000,000 0 0 0 7,870 500 متر طول 1401 1401 منطقه 1 توسعه، تعمیر و تجهیز معابر 
دوچرخه، سطح منطقه 209340101-21

11,805,000 0 0 11,805,000 0 0 0 0 0 تعمیر و تجهیز پارك هاي 
آموزش ترافیک 20936

11,805,000 0 0 11,805,000 0 0 0 0 5,902.5 2,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 1 تعمیر و تجهیز پارك هاي 
آموزش ترافیک، سطح منطقه 209360101-21

1,177,622,321 0 0 913,398,000 631,525,077 305,177,959 2,711,522 145,750,639 0 خدمات شهري 30000

588,081,321 0 0 323,857,000 264,000,050 127,713,692 2,711,522 145,750,639 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز 
شهري و پیراشهري 30100

402,724,321 0 0 138,500,000 80,000,050 35,762,110 2,711,522 145,750,639 0 احداث و توسعه بوستان و 
تفرجگاه 30102

166,962,161 0 0 18,500,000 0 0 2,711,522 145,750,639 1,964.3 85,000 متر مربع 1401 1392 منطقه 1 احداث، توسعه و مناسب سازي 
بوستان گالبدره 301021101-21

225,762,160 0 0 110,000,000 80,000,050 35,762,110 0 0 12,535.4 18,010 متر مربع 1401 1399 منطقه 1 ایمن سازي روددره ها (گالبدره، 
درکه، دارآباد) 301022001-21

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 20,000 500 متر مربع 1401 1401 منطقه 1 احداث بوستان محلی خیابان 
شهرداري 301022101-21

97,903,000 0 0 97,903,000 84,000,000 49,841,796 0 0 0 باز پیرایی، مناسب سازي و 
تجهیز بوستان ها وفضاي سبز 30104

78,700,000 0 0 78,700,000 80,000,000 49,841,796 0 0 5,169.8 15,223 متر مربع 1401 1401 منطقه 1 بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان 
ها و فضاي سبز، سطح منطقه 301040101-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

3,463,000 0 0 3,463,000 4,000,000 0 0 0 8,879.5 390 تعداد 1401 1401 منطقه 1 تامین درخت و درختچه و گل و 
گیاه، سطح منطقه 301040201-21

15,740,000 0 0 15,740,000 0 0 0 0 393,500 40 متر مربع 1401 1401 منطقه 1
ایمن سازي و استانداردسازي 

وسایل بازي کودکان در بوستان 
هاي سطح منطقه

301040601-21

87,454,000 0 0 87,454,000 100,000,000 42,109,785 0 0 0 طراحی و اجراي شبکه هاي 
آبرسانی فضاي سبز 30107

87,454,000 0 0 87,454,000 100,000,000 42,109,785 0 0 1,805 48,450 متر مربع 1401 1401 منطقه 1
هوشمندسازي، طراحی و اجراي 
شبکه هاي آبرسانی فضاي سبز، 

سطح منطقه
301070101-21

160,944,000 0 0 160,944,000 145,000,000 82,335,610 0 0 0 زیباسازي منظر شهري 30200

33,055,000 0 0 33,055,000 30,000,000 17,362,768 0 0 0 رنگ آمیزي و پاکسازي نما 30201

33,055,000 0 0 33,055,000 30,000,000 17,362,768 0 0 1,271.3 26,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 1 رنگ آمیزي و پاکسازي نما، 
سطح منطقه 302010101-21

19,675,000 0 0 19,675,000 6,000,000 2,535,000 0 0 0 تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، 
تزئینی، مجسمه و تندیس 30203

19,675,000 0 0 19,675,000 6,000,000 2,535,000 0 0 787,000 25 تعداد 1401 1401 منطقه 1
تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، 

شناسایی معابر و مجسمه و 
تندیس، سطح منطقه

302030101-21

94,441,000 0 0 94,441,000 95,000,000 56,477,833 0 0 0 ساماندهی و مناسب سازي 
میادین و معابر خاص شهر 30204

94,441,000 0 0 94,441,000 95,000,000 56,477,833 0 0 3,935 24,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 1
ساماندهی و مناسب سازي 

میادین و معابر خاص شهر، سطح 
منطقه

302040101-21

10,231,000 0 0 10,231,000 10,000,000 4,185,509 0 0 0 نورپردازي و زیباسازي معابر 30206

10,231,000 0 0 10,231,000 10,000,000 4,185,509 0 0 28,419.4 360 متر مربع 1401 1401 منطقه 1 نورپردازي و زیباسازي معابر، 
سطح منطقه 302060101-21

3,542,000 0 0 3,542,000 4,000,000 1,774,500 0 0 0 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی 30208

3,542,000 0 0 3,542,000 4,000,000 1,774,500 0 0 3,935.6 900 متر مربع 1401 1401 منطقه 1 نقاشی دیواري و گرافیک 
محیطی، سطح منطقه 302080101-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

14,757,000 0 0 14,757,000 16,000,000 0 0 0 0 مدیریت پسماند 30400

14,757,000 0 0 14,757,000 16,000,000 0 0 0 0 احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات 
جمع آوري و پردازش پسماند 30406

14,757,000 0 0 14,757,000 16,000,000 0 0 0 29,514 500 عدد 1401 1401 منطقه 1 خرید مخازن پسماند 304060301-21

229,219,000 0 0 229,219,000 175,000,027 79,370,682 0 0 0

طرح هاي هدایت آب هاي 
سطحی و ساماندهی سیل ها، رود 
دره ها و رودخانه هاي عبوري از 

شهر

30700

23,610,000 0 0 23,610,000 15,000,000 7,793,500 0 0 0 کنترل و پایش آب هاي سطحی 
و زیرزمینی 30702

23,610,000 0 0 23,610,000 15,000,000 7,793,500 0 0 2,361,000 10 پروژه 1401 1401 منطقه 1 کنترل و پایش آب هاي سطحی 
و زیرزمینی، سطح منطقه 307020101-21

60,000,000 0 0 60,000,000 0 0 0 0 0 احداث شبکه هاي اصلی هدایت و 
جمع آوري آبهاي سطحی 30703

60,000,000 0 0 60,000,000 0 0 0 0 20,498.8 2,927 متر طول 1401 1401 منطقه 1
احداث کانال جمع آوري آب هاي 

سطحی خیابان باهنر حدفاصل 
منظریه تا میدان نیاوران

307030101-21

78,701,000 0 0 78,701,000 100,000,027 47,847,810 0 0 0 مرمت و بهسازي شبکه اصلی 
جمع آوري آبهاي سطحی 30704

78,701,000 0 0 78,701,000 100,000,027 47,847,810 0 0 235,631.7 334 متر طول 1401 1401 منطقه 1

مرمت و بهسازي شبکه اصلی 
جمع آوري آبهاي سطحی شامل 

مسیل ها و کانال هاي 
سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، 

آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و 
رسوب گیر، سطح منطقه

307040101-21

66,908,000 0 0 66,908,000 60,000,000 23,729,372 0 0 0 احداث شبکه فرعی جمع آوري 
آبهاي سطحی 30707

66,908,000 0 0 66,908,000 60,000,000 23,729,372 0 0 11,151.3 6,000 متر طول 1401 1401 منطقه 1
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه 

شبکه فرعی جمع آوري آبهاي 
سطحی، سطح منطقه

307070101-21

141 

جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 1
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

7,715,000 0 0 7,715,000 20,150,000 9,842,975 0 0 0 بهبود محیط زیست شهري و 
بهداشت عمومی 30900

2,244,000 0 0 2,244,000 4,550,000 2,872,459 0 0 0 تهیه و اجراي طرح هاي زیست 
محیطی 30901

984,000 0 0 984,000 1,250,000 759,169 0 0 728.9 1,350 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 1

استقرار و نگهداشت نظام مدیریت 
محیط زیست ایزو 14001 در 

سازمانها و شرکتها و مناطق 22
گانه

309010201-21

1,260,000 0 0 1,260,000 3,300,000 2,113,290 0 0 787.5 1,600 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 1

شناسایی و پایش کمی و کیفی 
منابع، شاخص ها و آالینده هاي 
محیط زیست و ارائه راهکارهاي 

رفع آلودگی سطح منطقه

309010401-21

5,471,000 0 0 5,471,000 15,600,000 6,970,516 0 0 0 توسعه انرژي هاي نو 30904

4,329,000 0 0 4,329,000 7,500,000 3,752,883 0 0 773 5,600 کیلو وات 1401 1393 منطقه 1 توسعه انرژي هاي نو 309040201-21

1,142,000 0 0 1,142,000 8,100,000 3,217,633 0 0 708.4 1,612 ساختمان 1401 1401 منطقه 1
بهینه سازي مصرف انرژي و 

منابع در ساختمانهاي شهرداري 
تهران

309040301-21

176,906,000 0 0 176,906,000 11,375,000 5,915,000 0 0 0 توسعه و نگهداري تاسیسات 
شهري 31000

33,700,000 0 0 33,700,000 0 0 0 0 0 احداث و توسعه سرویس هاي 
بهداشتی عمومی 31001

25,000,000 0 0 25,000,000 0 0 0 0 3,125,000 8 چشمه 1401 1401 منطقه 1 احداث سرویس بهداشتی پایانه 
تاکسیرانی قائم 310010201-21

8,700,000 0 0 8,700,000 0 0 0 0 870,000 10 چشمه 1401 1401 منطقه 1 احداث سرویس بهداشتی میدان 
درکه 310010301-21

135,000,000 0 0 135,000,000 0 0 0 0 0 احداث و توسعه محلهاي اسکان 
کارگري 31006

135,000,000 0 0 135,000,000 0 0 0 0 78,488.4 1,720 متر مربع 1401 1401 منطقه 1 احداث اسکان کارگري نواحی 1 و 
9 310060201-21
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

8,206,000 0 0 8,206,000 11,375,000 5,915,000 0 0 0
تعمیر، تجهیز و مناسب سازي 

آبخوري ها و سرویس هاي 
بهداشتی عمومی

31008

8,206,000 0 0 8,206,000 11,375,000 5,915,000 0 0 100,073.2 82 چشمه 1401 1401 منطقه 1

تعمیر، تجهیز و مناسب سازي 
آبخوري ها و سرویس هاي 

بهداشتی عمومی در معابر، سطح 
منطقه

310080101-21

78,700,000 0 0 78,700,000 100,000,032 20,551,780 0 0 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000

78,700,000 0 0 78,700,000 100,000,032 20,551,780 0 0 0 تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و 
کاهش خطرپذیري شهر 40300

78,700,000 0 0 78,700,000 100,000,032 20,551,780 0 0 0 مقاوم سازي پل ها و ابنیه فنی 40313

78,700,000 0 0 78,700,000 100,000,032 20,551,780 0 0 787 100,000 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 1 ساماندهی گودها و نقاط پرخطر 
سطح منطقه 403130101-21

369,086,000 0 0 369,086,000 50,072,926 28,304,942 0 0 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي 
شهري 60000

51,156,000 0 0 51,156,000 40,000,000 22,710,917 0 0 0 تحول اداري و مدیریت عملکرد 60200

51,156,000 0 0 51,156,000 40,000,000 22,710,917 0 0 0 بازسازي و تعمیرات اساسی 
ساختمان هاي اداري 60209

51,156,000 0 0 51,156,000 40,000,000 22,710,917 0 0 51,156 1,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 1
مقاوم سازي، بازسازي و تعمیرات 

اساسی ساختمان هاي اداري، 
سطح منطقه

602090101-21

256,000 0 0 256,000 324,800 0 0 0 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500

256,000 0 0 256,000 324,800 0 0 0 0 مطالعه و پژوهش هاي ماموریت 
اجتماعی و فرهنگی 61503

256,000 0 0 256,000 324,800 0 0 0 2,560 100 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 1 مطالعه و پژوهش هاي اجتماعی 
و فرهنگی، سطح منطقه 615030101-21

7,674,000 0 0 7,674,000 9,748,126 5,594,025 0 0 0 موارد پیش بینی نشده 61700

7,674,000 0 0 7,674,000 9,748,126 5,594,025 0 0 0 اعتبارات فوریتهاي خدمات 
شهري 61706
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

7,674,000 0 0 7,674,000 9,748,126 5,594,025 0 0 132,310.3 58 مورد 1401 1401 منطقه 1
اعتبارات فوریتهاي خدمات 

شهري سامانه فوریت هاي شهري 
137،سطح منطقه

617060101-21

310,000,000 0 0 310,000,000 0 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه توسعه 
مدیریت و هوشمندسازي 62600

310,000,000 0 0 310,000,000 0 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه توسعه 
مدیریت و هوشمندسازي 62601

310,000,000 0 0 310,000,000 0 0 0 0 310,000,000 1 ندارد 1401 1401 منطقه 1 اجراي پروژه هاي مستمر توسعه 
محله اي، سطح منطقه 626010101-21
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
5,319,975,546 0 جمع کل

488,521,466 0 اجتماعی و فرهنگی 10000
12,920,000 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی 10300
3,900,000 0 غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 10304
3,900,000 100 39,000 تعداد غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 1030401-11
9,020,000 0 فرهنگ سازي و اجراي ورزش هاي همگانی 10305
4,290,000 1,000 4,290 مورد ترویج ورزش همگانی آقایان 1030501-11
4,730,000 1,183 4,000 مورد ترویج ورزش همگانی بانوان 1030502-11

12,767,200 0 ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان 10400
12,767,200 0 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
7,999,200 7,200 1,111 مورد نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 1040304-11

768,000 3,000 256 نفر سال ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار) 1040305-11
4,000,000 400,000 10 مورد مدیریت و راهبري سمن سراها 1040309-11

704,000 0 حمایت، توانمندسازي و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت هاي اجتماعی و مردمی 10500
320,000 0 آموزش و ترویج کارآفرینی 10504
320,000 800 400 نفر آموزش و ترویج کارآفرینی 1050401-11
384,000 0 ارتقاي مشارکت هاي اجتماعی شهروندان 10506
384,000 240 1,600 نفر اجراي برنامه هاي مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی 1050601-11

39,600,000 0 توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و 
هنري

10800

7,300,000 0 نکوداشت مناسبت هاي مذهبی و ملی 10817
7,300,000 730,000 10 مورد نکوداشت مناسبت هاي دینی و ملی 1081702-11
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
20,500,000 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 10821
7,900,000 395,000 20 مورد اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 1082101-11

12,600,000 900,000 14 تعداد اجراي هنر عمومی(هنرهاي تجسمی و المان هاي شهري) 1082126-11
9,800,000 0 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10823
4,500,000 100,000 45 برنامه فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و معنوي 1082301-11
5,300,000 100,000 53 برنامه ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 1082302-11
2,000,000 0 آموزش حقوق و تکالیف شهروندي 10824
2,000,000 500 4,000 مورد آموزش شهروندي 1082401-11
4,164,016 0 حمایت از طرح هاي حوزه سالمت اجتماعی 11000
4,164,016 0 آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 11004
4,000,000 1,000 4,000 مورد آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 1100401-11

164,016 1,206 136 مورد بهبود سالمت اجتماعی و بهداشت روان 1100402-11
2,233,000 0 حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت هاي اجتماعی بانوان 11100

111,000 0 اجراي طرح هاي اجتماعی و فرهنگی کودکان 11102
111,000 22,200 5 مورد اجراي برنامه هاي دبیرخانه مصوبه شهر دوستدار کودك 1110201-11

1,500,000 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی، هنري ویژه بانوان 11104
1,500,000 100,000 15 مورد بهبود مشارکت پذیري و اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري ویژه بانوان 1110401-11

622,000 0 توانمندسازي اجتماعی بانوان 11105
622,000 311,000 2 مورد توانمندسازي اجتماعی بانوان 1110501-11

416,133,250 0 امور پشتیبانی 11700
17,625,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 11701
10,465,000 115,000 91 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 1170102-11
7,160,000 895,000 8 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 1170103-11
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
282,608,250 0 مزایا و کمک ها 11702
108,290,000 1,190,000 91 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 1170202-11

7,796,250 78,750 99 نفر سال هزینه ناهار 1170203-11
1,720,000 215,000 8 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 1170204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 1170205-11

59,895,000 605,000 99 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 1170206-11
23,600,000 400,000 59 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 1170207-11
16,830,000 170,000 99 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 1170208-11
11,682,000 118,000 99 نفر سال پاداش و عیدي 1170209-11
26,730,000 270,000 99 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 1170210-11
20,800,000 520,000 40 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 1170211-11
1,980,000 20,000 99 نفر سال 11-1170212 حق عائله مندي، اوالد

975,000 75,000 13 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 1170213-11
115,900,000 0 خدمات قراردادي 11705
14,525,000 415,000 35 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 1170509-11
11,250,000 450,000 25 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 1170510-11
36,750,000 1,050,000 35 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 1170511-11
26,250,000 1,050,000 25 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 1170512-11
15,750,000 450,000 35 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 1170513-11
11,375,000 455,000 25 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 1170514-11

392,221,000 0 حمل و نقل و ترافیک 20000
3,000,000 0 افزایش و توسعه ظرفیت هاي مدیریتی پلیس راهور 21600
3,000,000 0 اجراي برنامه هاي پلیس راهور 21606
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
3,000,000 300,000 10 برنامه اجراي برنامه انضباط و نظم بخشی بر حمل و نقل 2160601-11

389,221,000 0 امور پشتیبانی 22200
16,040,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 22201
9,775,000 115,000 85 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 2220102-11
6,265,000 895,000 7 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 2220103-11

263,066,000 0 مزایا و کمک ها 22202
101,150,000 1,190,000 85 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 2220202-11

7,245,000 78,750 92 نفر سال هزینه ناهار 2220203-11
1,505,000 215,000 7 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 2220204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 2220205-11

55,660,000 605,000 92 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 2220206-11
22,400,000 400,000 56 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 2220207-11
15,640,000 170,000 92 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 2220208-11
10,856,000 118,000 92 نفر سال پاداش و عیدي 2220209-11
24,840,000 270,000 92 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 2220210-11
18,720,000 520,000 36 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 2220211-11
1,840,000 20,000 92 نفر سال 11-2220212 حق عائله مندي، اوالد

900,000 75,000 12 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 2220213-11
110,115,000 0 خدمات قراردادي 22205

13,695,000 415,000 33 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 2220509-11
10,800,000 450,000 24 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 2220510-11
34,650,000 1,050,000 33 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 2220511-11
25,200,000 1,050,000 24 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 2220512-11
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
14,850,000 450,000 33 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 2220513-11
10,920,000 455,000 24 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 2220514-11

2,504,277,780 0 خدمات شهري 30000
1,055,405,989 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
1,055,405,989 0 نگهداري فضاي سبز 30106
1,055,405,989 21,108 50,000 متر مربع نگهداري فضاي سبز 3010601-11

952,398,041 0 مدیریت پسماند 30400
952,398,041 0 رفت و روب شهري 30408
952,398,041 854 1,115,000 متر مربع رفت و روب شهري 3040801-11
34,500,000 0 طرح هاي هدایت آب هاي سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه هاي عبوري از شهر 30700
34,500,000 0 برف روبی 30710
34,500,000 400 86,250 مورد خرید مصالح و تجهیزات عملیات برف روبی 3071001-11
16,750,000 0 بهبود محیط زیست شهري و بهداشت عمومی 30900
15,000,000 0 مبارزه با جانوران مضر شهري 30903
15,000,000 1,500 10,000 تعداد مبارزه با جانوران مضر شهري 3090301-11
1,750,000 0 آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهري 30905
1,750,000 3,500 500 برنامه آموزش، فرهنگ سازي و مشارکت شهروندي در حوزه محیط زیست شهري 3090501-11
1,000,000 0 ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهري 31100
1,000,000 0 ساماندهی صنایع و مشاغل 31103
1,000,000 10,000 100 مورد تهیه، نصب و جمع آوري سازه هاي موقت تبلیغات فرهنگی 3110302-11

444,223,750 0 امور پشتیبانی 31500
18,315,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 31501
11,155,000 115,000 97 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 3150102-11
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
7,160,000 895,000 8 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 3150103-11

300,393,750 0 مزایا و کمک ها 31502
115,430,000 1,190,000 97 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 3150202-11

8,268,750 78,750 105 نفر سال هزینه ناهار 3150203-11
1,720,000 215,000 8 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 3150204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 3150205-11

63,525,000 605,000 105 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 3150206-11
24,000,000 400,000 60 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 3150207-11
17,850,000 170,000 105 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 3150208-11
12,390,000 118,000 105 نفر سال پاداش و عیدي 3150209-11
28,350,000 270,000 105 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 3150210-11
23,400,000 520,000 45 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 3150211-11
2,100,000 20,000 105 نفر سال 11-3150212 حق عائله مندي، اوالد
1,050,000 75,000 14 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 3150213-11

125,515,000 0 خدمات قراردادي 31505
16,185,000 415,000 39 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 3150509-11
11,700,000 450,000 26 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 3150510-11
40,950,000 1,050,000 39 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 3150511-11
27,300,000 1,050,000 26 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 3150512-11
17,550,000 450,000 39 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 3150513-11
11,830,000 455,000 26 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 3150514-11

361,927,550 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000
80,975,300 0 تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و کاهش خطرپذیري شهر 40300
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
80,975,300 0 افزایش ایمنی اماکن 40306
7,700,000 308,000 25 مورد افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 4030602-11

60,200,000 60,993 987 متر طول الیروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه هاي رسوبگیر 4030604-11
13,075,300 100 130,753 متر طول الیروبی و بازسازي قنوات 4030605-11

280,952,250 0 امور پشتیبانی 40600
11,605,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 40601
7,130,000 115,000 62 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 4060102-11
4,475,000 895,000 5 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 4060103-11

190,152,250 0 مزایا و کمک ها 40602
73,780,000 1,190,000 62 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 4060202-11

5,276,250 78,750 67 نفر سال هزینه ناهار 4060203-11
1,075,000 215,000 5 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 4060204-11

40,535,000 605,000 67 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 4060206-11
15,600,000 400,000 39 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 4060207-11
11,390,000 170,000 67 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 4060208-11

7,906,000 118,000 67 نفر سال پاداش و عیدي 4060209-11
18,090,000 270,000 67 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 4060210-11
14,560,000 520,000 28 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 4060211-11
1,340,000 20,000 67 نفر سال 11-4060212 حق عائله مندي، اوالد

600,000 75,000 8 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 4060213-11
79,195,000 0 خدمات قراردادي 40605

9,960,000 415,000 24 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 4060509-11
7,650,000 450,000 17 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 4060510-11
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
25,200,000 1,050,000 24 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 4060511-11
17,850,000 1,050,000 17 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 4060512-11
10,800,000 450,000 24 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 4060513-11
7,735,000 455,000 17 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 4060514-11

389,146,000 0 شهرسازي و معماري 50000
389,146,000 0 امور پشتیبانی 50900
16,040,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 50901
9,775,000 115,000 85 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 5090102-11
6,265,000 895,000 7 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 5090103-11

262,991,000 0 مزایا و کمک ها 50902
101,150,000 1,190,000 85 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 5090202-11

7,245,000 78,750 92 نفر سال هزینه ناهار 5090203-11
1,505,000 215,000 7 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 5090204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 5090205-11

55,660,000 605,000 92 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 5090206-11
22,400,000 400,000 56 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 5090207-11
15,640,000 170,000 92 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 5090208-11
10,856,000 118,000 92 نفر سال پاداش و عیدي 5090209-11
24,840,000 270,000 92 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 5090210-11
18,720,000 520,000 36 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 5090211-11
1,840,000 20,000 92 نفر سال 11-5090212 حق عائله مندي، اوالد

825,000 75,000 11 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 5090213-11
110,115,000 0 خدمات قراردادي 50905
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
13,695,000 415,000 33 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 5090509-11
10,800,000 450,000 24 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 5090510-11
34,650,000 1,050,000 33 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 5090511-11
25,200,000 1,050,000 24 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 5090512-11
14,850,000 450,000 33 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 5090513-11
10,920,000 455,000 24 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 5090514-11

1,183,881,750 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
1,172,681,750 0 امور پشتیبانی 60800

38,855,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
21,850,000 115,000 190 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 6080102-11
17,005,000 895,000 19 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080103-11

593,510,750 0 مزایا و کمک ها 60802
226,100,000 1,190,000 190 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 6080202-11
16,458,750 78,750 209 نفر سال هزینه ناهار 6080203-11
4,085,000 215,000 19 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 6080205-11

126,445,000 605,000 209 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 6080206-11
44,400,000 400,000 111 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 6080207-11
35,530,000 170,000 209 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 6080208-11
24,662,000 118,000 209 نفر سال پاداش و عیدي 6080209-11
56,430,000 270,000 209 نفر سال ... فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 6080210-11
50,960,000 520,000 98 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 6080211-11
4,180,000 20,000 209 نفر سال 11-6080212 حق عائله مندي، اوالد
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
1,950,000 75,000 26 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 6080213-11
2,382,600 0 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803
2,382,600 100 23,826 تعداد پست، اینترنت و تلفن 6080304-11

179,776,000 0 اجاره بهاء و کرایه 60804
131,000,000 13,100,000 10 دستگاه کرایه وسائط نقلیه 6080401-11

48,776,000 4,877,600 10 دستگاه روز کرایه وسائط نقلیه سنگین 6080406-11
270,262,000 0 خدمات قراردادي 60805
13,000,000 10,000 1,300 متر مربع نگهداري و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات 6080501-11

548,000 4,000 137 دستگاه نگهداري و تعمیرات وسایل اداري 6080502-11
880,000 88,000 10 دستگاه نگهداري و تعمیرات جزئی ماشین آالت و وسایط نقلیه 6080503-11

1,539,000 18 85,500 تعداد تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس 6080504-11
264,000 2,640 100 مورد خدمات قراردادي،هزینه هاي بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهاي دسته چک و غیره 6080505-11

3,816,000 1,000 3,816 نفر ساعت حق الجلسه، حق الزحمه ، حق التدریس 6080506-11
30,710,000 415,000 74 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 6080509-11
8,800,000 8,800,000 1 قرارداد بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزي 6080510-11

22,950,000 450,000 51 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 6080523-11
77,700,000 1,050,000 74 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 6080524-11
53,550,000 1,050,000 51 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 6080525-11
33,300,000 450,000 74 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 6080526-11
23,205,000 455,000 51 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 6080527-11
72,919,000 0 هزینه سوخت 60806
5,797,000 500 11,594 متر مربع سوخت دستگاههاي حرارتی 6080601-11
2,376,000 237,600 10 دستگاه سوخت وسائل نقلیه 6080602-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
5,456,000 8,000 682 نفر سال آب بها مصرفی اداري 6080603-11

17,050,000 1,250 13,640 متر مربع بهاي برق مصرفی اداري 6080604-11
11,440,000 1,000 11,440 متر مربع آب بهاي پارکها و میادین 6080605-11
30,800,000 4,000 7,700 متر مربع بهاي برق پارك ها و میادین 6080606-11
14,976,400 0 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807
1,159,400 200 5,797 متر مربع خرید لوازم جزیی ساختمان 6080701-11
4,442,000 1,000 4,442 نفر سال خرید لوازم مصرفی اداري 6080702-11

715,000 71,500 10 دستگاه لوازم یدکی وسائط نقلیه 6080703-11
660,000 22,000 30 نفر سال لباس کارکنان و لوازم خواب 6080704-11

7,000,000 7,000 1,000 مورد سایرموادو لوازم مصرف شدنی 6080705-11
1,000,000 10,000 100 متر مربع لوازم تنظیف 6080706-11
8,000,000 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500
8,000,000 0 آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی 61505
8,000,000 2,000 4,000 نفر ساعت آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 6150501-11
3,200,000 0 دیپلماسی شهري 62200
3,200,000 0 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201
3,200,000 200,000 16 مورد راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 6220101-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

2,134,657,396 0 0 1,790,257,000 1,226,671,926 782,738,368 15,334,443 55,808,116 0 جمع کل

80,122,000 0 0 80,122,000 97,000,000 50,533,357 0 0 0 اجتماعی و فرهنگی 10000

35,792,000 0 0 35,792,000 36,500,000 21,192,121 0 0 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و 
نشاط اجتماعی 10300

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 0 ایجاد و توسعه زیرساخت فضاهاي 
تفریحی 10302

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 50,000 200 متر مربع 1401 1401 منطقه 2 احداث مرکز فرهنگی پونک 103020202-21

12,896,000 0 0 12,896,000 18,000,000 9,457,579 0 0 0 توسعه و تجهیز فضاهاي ورزشی 10307

12,896,000 0 0 12,896,000 18,000,000 9,457,579 0 0 8,597.3 1,500 متر مربع 1401 1401 منطقه 2
توسعه و تجهیز زمین هاي 

ورزشی روباز و چمن مصنوعی، 
سطح منطقه

103070202-21

12,896,000 0 0 12,896,000 18,500,000 11,734,542 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن 
ورزشی 10308

12,896,000 0 0 12,896,000 18,500,000 11,734,542 0 0 4,030 3,200 متر مربع 1401 1401 منطقه 2 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن 
ورزشی، سطح منطقه 103080102-21

44,330,000 0 0 44,330,000 60,500,000 29,341,236 0 0 0

توسعه و حمایت از زیرساخت ها، 
ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح 

هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی 
و هنري

10800

10,075,000 0 0 10,075,000 12,500,000 6,471,505 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی 
و هنري 10809

10,075,000 0 0 10,075,000 12,500,000 6,471,505 0 0 8,395.8 1,200 متر مربع 1401 1401 منطقه 2 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی 
و هنري، سطح منطقه 108090102-21

10,075,000 0 0 10,075,000 12,500,000 12,442,146 0 0 0 تعمیر و تجهیز سراي محله 10812

10,075,000 0 0 10,075,000 12,500,000 12,442,146 0 0 12,593.8 800 متر مربع 1401 1401 منطقه 2 تعمیر و تجهیز سراي محله، 
سطح منطقه 108120102-21

8,060,000 0 0 8,060,000 4,875,000 2,477,000 0 0 0 کمک به ساخت و توسعه مساجد 
و اماکن مذهبی 10814
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

8,060,000 0 0 8,060,000 4,875,000 2,477,000 0 0 161,200 50
تعداد 
مسجد 1401 1401 منطقه 2 کمک به تجهیز مساجد، سطح 

منطقه 108142602-21

16,120,000 0 0 16,120,000 30,625,000 7,950,585 0 0 0 حمایت از توسعه و تجهیز مدارس 10827

16,120,000 0 0 16,120,000 30,625,000 7,950,585 0 0 503,750 32
تعداد 
مدرسه 1401 1401 منطقه 2 کمک به توسعه و تجهیز مدارس، 

سطح منطقه 108270102-21

1,030,341,012 0 0 805,977,000 686,707,426 427,930,545 0 0 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

47,475,912 0 0 30,473,000 30,481,000 13,176,787 0 0 0
توسعه، تجهیز و نگهداري سامانه 

هاي حمل و نقل عمومی غیر 
ریلی

20200

37,319,912 0 0 20,317,000 22,800,000 9,643,448 0 0 0 احداث ایستگاه هاي حمل و نقل 
عمومی غیرریلی 20203

10,317,000 0 0 10,317,000 12,800,000 2,640,536 0 0 181,000 57 ایستگاه 1401 1401 منطقه 2
احداث ایستگاه و پل همسطح 

ایستگاه حمل و نقل عمومی 
غیرریلی، سطح منطقه

202030102-21

27,002,912 0 0 10,000,000 10,000,000 7,002,912 0 0 216,023.3 125 متر مربع 1401 1399 منطقه 2 محور  BRT احداث دو ایستگاه
شهید چمران 202030302-21

10,156,000 0 0 10,156,000 7,681,000 3,533,339 0 0 0 تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل 
و نقل عمومی غیر ریلی 20210

10,156,000 0 0 10,156,000 7,681,000 3,533,339 0 0 15,624.6 650 ایستگاه 1401 1401 منطقه 2
تعمیر و تجهیز پل همسطح و 
ایستگاه هاي اتوبوس عادي و 

تندرو، سطح منطقه
202100102-21

93,773,000 0 0 93,773,000 85,580,476 105,257,099 0 0 0 افزایش ایمنی و هوشمندسازي 
حمل و نقل و ترافیک شهر 20400

40,462,000 0 0 40,462,000 40,203,000 35,131,707 0 0 0 اجراي عالیم افقی ترافیکی 20408

40,462,000 0 0 40,462,000 40,203,000 35,131,707 0 0 586.4 69,000 متر طول 1401 1401 منطقه 2 اجراي عالیم افقی ترافیکی، سطح 
منطقه 204080102-21

25,430,000 0 0 25,430,000 18,050,000 56,097,491 0 0 0 تعمیر و تعویض تجهیزات 
ترافیکی 20410
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

25,430,000 0 0 25,430,000 18,050,000 56,097,491 0 0 4,030.1 6,310 عدد 1401 1401 منطقه 2 تعمیر و تعویض عالئم عمودي و 
تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه 204100102-21

27,679,000 0 0 27,679,000 27,102,476 14,027,900 0 0 0 تعمیر و تعویض گاردریل و نرده 
ایمنی معابر 20412

27,679,000 0 0 27,679,000 27,102,476 14,027,900 0 0 16,120.6 1,717 متر طول 1401 1401 منطقه 2 تعمیر و تعویض نرده و حفاظ 
ایمنی معابر، سطح منطقه 204120102-21

202,000 0 0 202,000 225,000 0 0 0 0 تهیه و نصب چراغ هاي راهنمایی 
و رانندگی 20414

202,000 0 0 202,000 225,000 0 0 0 40,400 5 تقاطع 1401 1401 منطقه 2
نصب چراغ هوشمند و عالیم 

هشدار دهنده و خط کشی جهت 
گذر دانش آموزان

204140202-21

60,478,000 0 0 60,478,000 13,000,000 6,547,093 0 0 0 توسعه، تجهیز و نگهداري پایانه 
هاي مسافري شهري 20500

50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0 0 0 احداث و توسعه پایانه ها و پارك 
سوارهاي درون شهري 20501

50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0 0 50,000 1,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 2 مسقف کردن پایانه تاکسیرانی 
سازمان آب 205010102-21

10,478,000 0 0 10,478,000 13,000,000 6,547,093 0 0 0 تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك 
سوارهاي درون شهري 20504

10,478,000 0 0 10,478,000 13,000,000 6,547,093 0 0 1,496,857.1 7 تعداد 1401 1401 منطقه 2
تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك 

سوارهاي درون شهري، سطح 
منطقه

205040102-21

828,614,100 0 0 621,253,000 557,645,950 302,949,567 0 0 0 توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور 
و مرور شهري 20900

150,778,000 0 0 150,778,000 27,749,950 31,146,702 0 0 0 طراحی و اصالح هندسی معابر و 
تقاطع هاي موجود 20914

34,658,000 0 0 34,658,000 27,749,950 31,146,702 0 0 20,150 1,720 متر مربع 1401 1401 منطقه 2 طراحی و اصالح هندسی معابر، 
سطح منطقه 209140102-21

16,120,000 0 0 16,120,000 0 0 0 0 8,266.7 1,950 متر مربع 1401 1401 منطقه 2 ایمن سازي و رفع نقاط حادثه 
خیز ترافیکی، سطح منطقه 209140302-21
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

100,000,000 0 0 100,000,000 0 0 0 0 27,027 3,700 متر مکعب 1402 1401 منطقه 2 پایدار سازي فاز یک بوستان نهج 
البالغه 209140402-21

28,210,000 0 0 28,210,000 32,400,000 20,885,592 0 0 0 احداث و توسعه معابر غیر 
بزرگراهی 20920

28,210,000 0 0 28,210,000 32,400,000 20,885,592 0 0 16,120 1,750 متر مکعب 1401 1401 منطقه 2 احداث دیوار حائل معابر، سطح 
منطقه 209200102-21

117,000,000 0 0 80,000,000 37,000,000 0 0 0 0 احداث و توسعه تقاطع غیر 
همسطح 20924

87,000,000 0 0 50,000,000 37,000,000 0 0 0 43,609 1,995 متر مربع 1401 1399 منطقه 2 احداث پل سواره روي اتصال 
مسیر بلوار شقایق به بلوار ایثار 209240602-21

30,000,000 0 0 30,000,000 0 0 0 0 375,000 80 متر مربع 1401 1401 منطقه 2 احداث رمپ هاي دسترسی به 
محوطه برج میالد 209240802-21

160,394,000 0 0 160,394,000 198,575,000 90,444,039 0 0 0 مرمت و بهسازي معابر غیر 
20925 بزرگراهی

83,018,000 0 0 83,018,000 102,575,000 43,576,895 0 0 4,046.7 20,515 متر مربع 1401 1401 منطقه 2
لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار 
حفاري و همسطح سازي دریچه 

هاي معابر سطح منطقه
209250102-21

77,376,000 0 0 77,376,000 96,000,000 46,867,144 0 0 8,060 9,600 متر مربع 1401 1401 منطقه 2 بهسازي و نوسازي معابر غیر 
بزرگراهی، سطح منطقه 209253602-21

41,187,000 0 0 41,187,000 51,100,000 28,998,726 0 0 0 نصب و ترمیم، سنگدال، جداول 20926

41,187,000 0 0 41,187,000 51,100,000 28,998,726 0 0 2,015 20,440 عدد 1401 1401 منطقه 2 نصب و ترمیم سنگدال و جداول، 
سطح منطقه 209260102-21

16,120,000 0 0 16,120,000 30,000,000 6,831,023 0 0 0 بهسازي معابرجهت تردد معلولین 
و سالمندان 20929

16,120,000 0 0 16,120,000 30,000,000 6,831,023 0 0 16,120 1,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 2
بهسازي معابر جهت تردد 

معلولین و سالمندان، سطح 
منطقه

209290102-21

69,897,000 0 0 69,897,000 86,421,000 32,944,657 0 0 0 احداث، تجهیز و بهسازي پیاده 
روها و پیاده راه ها 20930
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 2
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

31,273,000 0 0 31,273,000 38,800,000 14,925,438 0 0 6,850.6 4,565 متر مربع 1401 1401 منطقه 2 احداث و تجهیز پیاده روها، سطح 
منطقه 209300102-21

23,374,000 0 0 23,374,000 28,820,000 9,058,160 0 0 5,461.2 4,280 متر مربع 1401 1401 منطقه 2
مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و 

همسطح سازي دریچه، سطح 
منطقه

209300502-21

2,757,000 0 0 2,757,000 3,421,000 1,161,060 0 0 5,514 500 ندارد 1401 1401 منطقه 2
مناسب سازي وضعیت حمل و 
نقل و ترافیک (شهر دوستدار 

کودك)
209300602-21

12,493,000 0 0 12,493,000 15,380,000 7,800,000 0 0 3,610.7 3,460 متر مربع 1401 1401 منطقه 2 بهسازي و نوسازي پیاده روها و 
پیاده راه ها، سطح منطقه 209300702-21

10,075,000 0 0 10,075,000 12,500,000 1,157,728 0 0 0 احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده 20931

10,075,000 0 0 10,075,000 12,500,000 1,157,728 0 0 100,750 100
متر طول 

عرشه 1401 1401 منطقه 2 احداث و بهسازي پل هاي عابر 
پیاده سطح منطقه 209310102-21

225,361,100 0 0 55,000,000 80,000,000 90,361,100 0 0 0 احداث و تجهیز مسیرهاي 
دوچرخه 20933

225,361,100 0 0 55,000,000 80,000,000 90,361,100 0 0 14,085,068.8 16 کیلومتر 1401 1399 منطقه 2

راه اندازي مسیر 14 کیلومتري 
دوچرخه بوستان هاي 18 

هکتاري و 13 هکتاري و پل 
دوچرخه رو

209330202-21

1,532,000 0 0 1,532,000 1,900,000 180,000 0 0 0 مرمت و بهسازي و تجهیز معابر و 
سامانه ویژه دوچرخه 20934

1,532,000 0 0 1,532,000 1,900,000 180,000 0 0 15,320 100 متر طول 1401 1401 منطقه 2 توسعه، تعمیر و تجهیز معابر 
دوچرخه، سطح منطقه 209340102-21

8,060,000 0 0 8,060,000 0 0 0 0 0 تعمیر و تجهیز پارك هاي 
آموزش ترافیک 20936

8,060,000 0 0 8,060,000 0 0 0 0 6,448 1,250 متر مربع 1401 1401 منطقه 2 تعمیر و تجهیز پارك هاي 
آموزش ترافیک، سطح منطقه 209360102-21

626,161,384 0 0 506,125,000 404,986,500 254,343,911 15,334,443 55,808,116 0 خدمات شهري 30000

125,052,000 0 0 125,052,000 115,125,000 61,285,453 0 0 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز 
شهري و پیراشهري 30100
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 2
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

78,304,000 0 0 78,304,000 57,125,000 44,091,006 0 0 0 باز پیرایی، مناسب سازي و 
تجهیز بوستان ها وفضاي سبز 30104

41,026,000 0 0 41,026,000 50,875,000 40,841,456 0 0 6,837.7 6,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 2 بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان 
ها و فضاي سبز، سطح منطقه 301040102-21

5,038,000 0 0 5,038,000 6,250,000 3,249,550 0 0 7,197.1 700 تعداد 1401 1401 منطقه 2 تامین درخت و درختچه و گل و 
گیاه، سطح منطقه 301040202-21

32,240,000 0 0 32,240,000 0 0 0 0 3,224 10,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 2
ایمن سازي و استانداردسازي 

وسایل بازي کودکان در بوستان 
هاي سطح منطقه

301040602-21

46,748,000 0 0 46,748,000 58,000,000 17,194,447 0 0 0 طراحی و اجراي شبکه هاي 
آبرسانی فضاي سبز 30107

46,748,000 0 0 46,748,000 58,000,000 17,194,447 0 0 1,869.9 25,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 2
هوشمندسازي، طراحی و اجراي 
شبکه هاي آبرسانی فضاي سبز، 

سطح منطقه
301070102-21

87,686,000 0 0 87,686,000 87,624,500 109,945,093 0 0 0 زیباسازي منظر شهري 30200

16,120,000 0 0 16,120,000 15,327,000 14,082,494 0 0 0 رنگ آمیزي و پاکسازي نما 30201

16,120,000 0 0 16,120,000 15,327,000 14,082,494 0 0 1,240 13,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 2 رنگ آمیزي و پاکسازي نما، 
سطح منطقه 302010102-21

14,589,000 0 0 14,589,000 6,600,000 13,779,937 0 0 0 تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، 
تزئینی، مجسمه و تندیس 30203

14,589,000 0 0 14,589,000 6,600,000 13,779,937 0 0 117,653.2 124 تعداد 1401 1401 منطقه 2
تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، 

شناسایی معابر و مجسمه و 
تندیس، سطح منطقه

302030102-21

36,270,000 0 0 36,270,000 40,000,000 47,945,590 0 0 0 ساماندهی و مناسب سازي 
میادین و معابر خاص شهر 30204

36,270,000 0 0 36,270,000 40,000,000 47,945,590 0 0 4,030 9,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 2
ساماندهی و مناسب سازي 

میادین و معابر خاص شهر، سطح 
منطقه

302040102-21

16,120,000 0 0 16,120,000 20,010,000 25,595,449 0 0 0 نورپردازي و زیباسازي معابر 30206
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 2
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

16,120,000 0 0 16,120,000 20,010,000 25,595,449 0 0 16,120 1,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 2 نورپردازي و زیباسازي معابر، 
سطح منطقه 302060102-21

4,587,000 0 0 4,587,000 5,687,500 8,541,623 0 0 0 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی 30208

4,587,000 0 0 4,587,000 5,687,500 8,541,623 0 0 4,030.8 1,138 متر مربع 1401 1401 منطقه 2 نقاشی دیواري و گرافیک 
محیطی، سطح منطقه 302080102-21

15,717,000 0 0 15,717,000 19,500,000 0 0 0 0 مدیریت پسماند 30400

15,717,000 0 0 15,717,000 19,500,000 0 0 0 0 احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات 
جمع آوري و پردازش پسماند 30406

15,717,000 0 0 15,717,000 19,500,000 0 0 0 24,180 650 عدد 1401 1401 منطقه 2 خرید مخازن پسماند 304060302-21

320,799,752 0 0 226,820,000 149,350,000 64,889,433 13,383,836 55,008,116 0

طرح هاي هدایت آب هاي 
سطحی و ساماندهی سیل ها، رود 
دره ها و رودخانه هاي عبوري از 

شهر

30700

8,060,000 0 0 8,060,000 10,000,000 393,312 0 0 0 کنترل و پایش آب هاي سطحی 
و زیرزمینی 30702

8,060,000 0 0 8,060,000 10,000,000 393,312 0 0 287,857.1 28 پروژه 1401 1401 منطقه 2 کنترل و پایش آب هاي سطحی 
و زیرزمینی، سطح منطقه 307020102-21

129,109,752 0 0 47,630,000 65,600,000 54,992,466 13,383,836 55,008,116 0 احداث شبکه هاي اصلی هدایت و 
جمع آوري آبهاي سطحی 30703

42,630,000 0 0 42,630,000 60,600,000 46,904,666 0 0 426,300 100 متر طول 1401 1401 منطقه 2
احداث و بهسازي شبکه هاي 

اصلی هدایت و جمع آوري آبهاي 
سطحی، سطح منطقه

307030102-21

86,479,752 0 0 5,000,000 5,000,000 8,087,800 13,383,836 55,008,116 8,017 10,787 متر طول 1401 1393 منطقه 2
احداث و بهسازي جمع آوري 
آبهاي سطحی، سیل برگردان 

غرب
307030202-21

1,008,000 0 0 1,008,000 1,250,000 206,590 0 0 0 مرمت و بهسازي شبکه اصلی 
جمع آوري آبهاي سطحی 30704
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

1,008,000 0 0 1,008,000 1,250,000 206,590 0 0 201,600 5 متر طول 1401 1401 منطقه 2

مرمت و بهسازي شبکه اصلی 
جمع آوري آبهاي سطحی شامل 

مسیل ها و کانال هاي 
سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، 

آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و 
رسوب گیر، سطح منطقه

307040102-21

21,762,000 0 0 21,762,000 20,000,000 9,297,064 0 0 0 احداث شبکه فرعی جمع آوري 
آبهاي سطحی 30707

21,762,000 0 0 21,762,000 20,000,000 9,297,064 0 0 11,833.6 1,839 متر طول 1401 1401 منطقه 2
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه 

شبکه فرعی جمع آوري آبهاي 
سطحی، سطح منطقه

307070102-21

160,860,000 0 0 148,360,000 52,500,000 0 0 0 0 استفاده مجدد از پساب و رواناب 
سطحی 30711

32,240,000 0 0 32,240,000 5,000,000 0 0 0 644,800 50 دستگاه 1401 1401 منطقه 2

طراحی و اجراي روش هاي 
بازیافت و بازچرخانی آب و 

سیستم هاي تصفیه فاضالب، 
سطح منطقه

307110202-21

112,500,000 0 0 100,000,000 12,500,000 0 0 0 22,500,000 5 دستگاه 1401 1398 منطقه 2
احداث تصفیه خانه هاي 

مالصدرا، سازمان آب و نهج 
البالغه

307110402-21

16,120,000 0 0 16,120,000 35,000,000 0 0 0 161,200 100 دستگاه 1401 1401 منطقه 2 طراحی، احداث و بهره برداري از 
سیستم هاي بهبود کیفیت آب 307110502-21

8,222,000 0 0 8,222,000 10,137,000 10,443,052 0 0 0 بهبود محیط زیست شهري و 
بهداشت عمومی 30900

1,774,000 0 0 1,774,000 2,137,000 1,111,578 0 0 0 تهیه و اجراي طرح هاي زیست 
محیطی 30901

645,000 0 0 645,000 792,000 340,978 0 0 645 1,000 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 2

استقرار و نگهداشت نظام مدیریت 
محیط زیست ایزو 14001 در 

سازمانها و شرکتها و مناطق 22
گانه

309010202-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

806,000 0 0 806,000 1,000,000 500,000 0 0 806 1,000 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 2
ارزیابی اثرات زیست محیطی 
پروژه هاي عمرانی، تولیدي و 

اقتصادي شهرداري تهران
309010302-21

323,000 0 0 323,000 345,000 270,600 0 0 668.7 483 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 2

شناسایی و پایش کمی و کیفی 
منابع، شاخص ها و آالینده هاي 
محیط زیست و ارائه راهکارهاي 

رفع آلودگی سطح منطقه

309010402-21

6,448,000 0 0 6,448,000 8,000,000 9,331,473 0 0 0 توسعه انرژي هاي نو 30904

4,030,000 0 0 4,030,000 5,000,000 7,484,127 0 0 50,375 80 کیلو وات 1401 1393 منطقه 2 توسعه انرژي هاي نو 309040202-21

2,418,000 0 0 2,418,000 3,000,000 1,847,347 0 0 483.6 5,000 ساختمان 1401 1401 منطقه 2
بهینه سازي مصرف انرژي و 

منابع در ساختمانهاي شهرداري 
تهران

309040302-21

68,684,632 0 0 42,628,000 23,250,000 7,780,881 1,950,607 800,000 0 توسعه و نگهداري تاسیسات 
شهري 31000

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 0 احداث و توسعه سرویس هاي 
بهداشتی عمومی 31001

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 2,000,000 5 چشمه 1401 1401 منطقه 2 توسعه سرویس بهداشتی مسجد 
حجت اله 310010202-21

56,056,632 0 0 30,000,000 20,000,000 3,306,025 1,950,607 800,000 0 احداث و توسعه محلهاي اسکان 
کارگري 31006

56,056,632 0 0 30,000,000 20,000,000 3,306,025 1,950,607 800,000 72,237.9 776 متر مربع 1401 1397 منطقه 2 اسکان کارگري شهرك هما 
(نواحی 2 و 3) 310060302-21

2,628,000 0 0 2,628,000 3,250,000 4,474,856 0 0 0
تعمیر، تجهیز و مناسب سازي 

آبخوري ها و سرویس هاي 
بهداشتی عمومی

31008

2,628,000 0 0 2,628,000 3,250,000 4,474,856 0 0 65,700 40 چشمه 1401 1401 منطقه 2

تعمیر، تجهیز و مناسب سازي 
آبخوري ها و سرویس هاي 

بهداشتی عمومی در معابر، سطح 
منطقه

310080102-21

15,314,000 0 0 15,314,000 0 0 0 0 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

15,314,000 0 0 15,314,000 0 0 0 0 0 تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و 
کاهش خطرپذیري شهر 40300

15,314,000 0 0 15,314,000 0 0 0 0 0 مقاوم سازي پل ها و ابنیه فنی 40313

15,314,000 0 0 15,314,000 0 0 0 0 494 31,000 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 2 ساماندهی گودها و نقاط پرخطر 
سطح منطقه 403130102-21

382,719,000 0 0 382,719,000 37,978,000 49,930,554 0 0 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي 
شهري 60000

56,270,000 0 0 56,270,000 30,000,000 44,858,879 0 0 0 تحول اداري و مدیریت عملکرد 60200

56,270,000 0 0 56,270,000 30,000,000 44,858,879 0 0 0 بازسازي و تعمیرات اساسی 
ساختمان هاي اداري 60209

36,270,000 0 0 36,270,000 30,000,000 44,858,879 0 0 72,540 500 متر مربع 1401 1401 منطقه 2
مقاوم سازي، بازسازي و تعمیرات 

اساسی ساختمان هاي اداري، 
سطح منطقه

602090102-21

20,000,000 0 0 20,000,000 0 0 0 0 10,000 2,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 2 بازسازي مجتمع هاي تجاري 
گیشا و ستارخان 602090202-21

242,000 0 0 242,000 300,000 111,000 0 0 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500

242,000 0 0 242,000 300,000 111,000 0 0 0 مطالعه و پژوهش هاي ماموریت 
اجتماعی و فرهنگی 61503

242,000 0 0 242,000 300,000 111,000 0 0 806.7 300 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 2 مطالعه و پژوهش هاي اجتماعی 
و فرهنگی، سطح منطقه 615030102-21

6,207,000 0 0 6,207,000 7,678,000 4,960,676 0 0 0 موارد پیش بینی نشده 61700

6,207,000 0 0 6,207,000 7,678,000 4,960,676 0 0 0 اعتبارات فوریتهاي خدمات 
شهري 61706

6,207,000 0 0 6,207,000 7,678,000 4,960,676 0 0 62,070 100 مورد 1401 1401 منطقه 2
اعتبارات فوریتهاي خدمات 

شهري سامانه فوریت هاي شهري 
137،سطح منطقه

617060102-21

320,000,000 0 0 320,000,000 0 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه توسعه 
مدیریت و هوشمندسازي 62600
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 2
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

320,000,000 0 0 320,000,000 0 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه توسعه 
مدیریت و هوشمندسازي 62601

320,000,000 0 0 320,000,000 0 0 0 0 320,000,000 1 ندارد 1401 1401 منطقه 2 اجراي پروژه هاي مستمر توسعه 
محله اي، سطح منطقه 626010102-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 2
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
4,276,592,319 0 جمع کل

396,168,500 0 اجتماعی و فرهنگی 10000
10,200,000 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی 10300
3,200,000 0 غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 10304
3,200,000 160 20,000 تعداد غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 1030401-11
7,000,000 0 فرهنگ سازي و اجراي ورزش هاي همگانی 10305
3,700,000 925 4,000 مورد ترویج ورزش همگانی آقایان 1030501-11
3,300,000 825 4,000 مورد ترویج ورزش همگانی بانوان 1030502-11

12,376,000 0 ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان 10400
12,376,000 0 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
6,150,000 5,125 1,200 مورد نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 1040304-11

390,000 32,500 12 نفر سال ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار) 1040305-11
5,836,000 583,600 10 مورد مدیریت و راهبري سمن سراها 1040309-11
1,100,000 0 حمایت، توانمندسازي و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت هاي اجتماعی و مردمی 10500

750,000 0 آموزش و ترویج کارآفرینی 10504
750,000 750 1,000 نفر آموزش و ترویج کارآفرینی 1050401-11
350,000 0 ارتقاي مشارکت هاي اجتماعی شهروندان 10506
350,000 280 1,250 نفر اجراي برنامه هاي مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی 1050601-11

32,750,000 0 توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و 
هنري

10800

5,500,000 0 نکوداشت مناسبت هاي مذهبی و ملی 10817
5,500,000 916,667 6 مورد نکوداشت مناسبت هاي دینی و ملی 1081702-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 3
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
17,700,000 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 10821
5,700,000 407,143 14 مورد اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 1082101-11

12,000,000 1,200,000 10 تعداد اجراي هنر عمومی(هنرهاي تجسمی و المان هاي شهري) 1082126-11
8,200,000 0 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10823
4,000,000 250,000 16 برنامه فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و معنوي 1082301-11
4,200,000 6,000 700 برنامه ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 1082302-11
1,350,000 0 آموزش حقوق و تکالیف شهروندي 10824
1,350,000 337,500 4 مورد آموزش شهروندي 1082401-11
2,730,000 0 حمایت از طرح هاي حوزه سالمت اجتماعی 11000
2,730,000 0 آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 11004
2,550,000 1,020 2,500 مورد آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 1100401-11

180,000 18,000 10 مورد بهبود سالمت اجتماعی و بهداشت روان 1100402-11
2,080,000 0 حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت هاي اجتماعی بانوان 11100

200,000 0 اجراي طرح هاي اجتماعی و فرهنگی کودکان 11102
200,000 40,000 5 مورد اجراي برنامه هاي دبیرخانه مصوبه شهر دوستدار کودك 1110201-11

1,340,000 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی، هنري ویژه بانوان 11104
1,340,000 134,000 10 مورد بهبود مشارکت پذیري و اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري ویژه بانوان 1110401-11

540,000 0 توانمندسازي اجتماعی بانوان 11105
540,000 270,000 2 مورد توانمندسازي اجتماعی بانوان 1110501-11

334,932,500 0 امور پشتیبانی 11700
13,510,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 11701
7,245,000 115,000 63 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 1170102-11
6,265,000 895,000 7 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 1170103-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 3
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
201,692,500 0 مزایا و کمک ها 11702
74,970,000 1,190,000 63 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 1170202-11
5,512,500 78,750 70 نفر سال هزینه ناهار 1170203-11
1,505,000 215,000 7 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 1170204-11
4,620,000 2,310,000 2 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 1170205-11

42,350,000 605,000 70 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 1170206-11
16,000,000 400,000 40 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 1170207-11
11,900,000 170,000 70 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 1170208-11

8,260,000 118,000 70 نفر سال پاداش و عیدي 1170209-11
18,900,000 270,000 70 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 1170210-11
15,600,000 520,000 30 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 1170211-11
1,400,000 20,000 70 نفر سال 11-1170212 حق عائله مندي، اوالد

675,000 75,000 9 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 1170213-11
119,730,000 0 خدمات قراردادي 11705
15,355,000 415,000 37 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 1170509-11
11,250,000 450,000 25 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 1170510-11
38,850,000 1,050,000 37 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 1170511-11
26,250,000 1,050,000 25 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 1170512-11
16,650,000 450,000 37 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 1170513-11
11,375,000 455,000 25 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 1170514-11

272,023,000 0 حمل و نقل و ترافیک 20000
3,000,000 0 افزایش و توسعه ظرفیت هاي مدیریتی پلیس راهور 21600
3,000,000 0 اجراي برنامه هاي پلیس راهور 21606
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 3
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
3,000,000 300,000 10 برنامه اجراي برنامه انضباط و نظم بخشی بر حمل و نقل 2160601-11

269,023,000 0 امور پشتیبانی 22200
11,120,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 22201
5,750,000 115,000 50 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 2220102-11
5,370,000 895,000 6 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 2220103-11

159,398,000 0 مزایا و کمک ها 22202
59,500,000 1,190,000 50 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 2220202-11
4,410,000 78,750 56 نفر سال هزینه ناهار 2220203-11
1,290,000 215,000 6 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 2220204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 2220205-11

33,880,000 605,000 56 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 2220206-11
13,600,000 400,000 34 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 2220207-11
9,520,000 170,000 56 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 2220208-11
6,608,000 118,000 56 نفر سال پاداش و عیدي 2220209-11

15,120,000 270,000 56 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 2220210-11
11,440,000 520,000 22 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 2220211-11
1,120,000 20,000 56 نفر سال 11-2220212 حق عائله مندي، اوالد

600,000 75,000 8 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 2220213-11
98,505,000 0 خدمات قراردادي 22205
12,450,000 415,000 30 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 2220509-11
9,450,000 450,000 21 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 2220510-11

31,500,000 1,050,000 30 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 2220511-11
22,050,000 1,050,000 21 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 2220512-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 3
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
13,500,000 450,000 30 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 2220513-11
9,555,000 455,000 21 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 2220514-11

1,965,053,703 0 خدمات شهري 30000
641,007,535 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
641,007,535 0 نگهداري فضاي سبز 30106
641,007,535 64 10,000,000 متر مربع نگهداري فضاي سبز 3010601-11
905,603,918 0 مدیریت پسماند 30400
905,603,918 0 رفت و روب شهري 30408
905,603,918 9,056 100,000 متر مربع رفت و روب شهري 3040801-11
25,000,000 0 طرح هاي هدایت آب هاي سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه هاي عبوري از شهر 30700
25,000,000 0 برف روبی 30710
25,000,000 400 62,500 مورد خرید مصالح و تجهیزات عملیات برف روبی 3071001-11
13,614,000 0 بهبود محیط زیست شهري و بهداشت عمومی 30900
12,000,000 0 مبارزه با جانوران مضر شهري 30903
12,000,000 1,714 7,000 تعداد مبارزه با جانوران مضر شهري 3090301-11

1,614,000 0 آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهري 30905
1,614,000 807 2,000 برنامه آموزش، فرهنگ سازي و مشارکت شهروندي در حوزه محیط زیست شهري 3090501-11
1,000,000 0 ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهري 31100
1,000,000 0 ساماندهی صنایع و مشاغل 31103
1,000,000 10,000 100 مورد تهیه، نصب و جمع آوري سازه هاي موقت تبلیغات فرهنگی 3110302-11

378,828,250 0 امور پشتیبانی 31500
15,325,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 31501

8,165,000 115,000 71 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 3150102-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
7,160,000 895,000 8 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 3150103-11

224,463,250 0 مزایا و کمک ها 31502
84,490,000 1,190,000 71 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 3150202-11

6,221,250 78,750 79 نفر سال هزینه ناهار 3150203-11
1,720,000 215,000 8 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 3150204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 3150205-11

47,795,000 605,000 79 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 3150206-11
18,800,000 400,000 47 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 3150207-11
13,430,000 170,000 79 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 3150208-11
9,322,000 118,000 79 نفر سال پاداش و عیدي 3150209-11

21,330,000 270,000 79 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 3150210-11
16,640,000 520,000 32 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 3150211-11
1,580,000 20,000 79 نفر سال 11-3150212 حق عائله مندي، اوالد

825,000 75,000 11 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 3150213-11
139,040,000 0 خدمات قراردادي 31505
17,845,000 415,000 43 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 3150509-11
13,050,000 450,000 29 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 3150510-11
45,150,000 1,050,000 43 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 3150511-11
30,450,000 1,050,000 29 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 3150512-11
19,350,000 450,000 43 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 3150513-11
13,195,000 455,000 29 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 3150514-11

314,689,116 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000
91,951,866 0 تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و کاهش خطرپذیري شهر 40300
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
91,951,866 0 افزایش ایمنی اماکن 40306
4,000,000 200,000 20 مورد افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 4030602-11

26,450,000 26,450 1,000 متر طول الیروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه هاي رسوبگیر 4030604-11
61,501,866 61,502 1,000 متر طول الیروبی و بازسازي قنوات 4030605-11

222,737,250 0 امور پشتیبانی 40600
9,305,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 40601
4,830,000 115,000 42 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 4060102-11
4,475,000 895,000 5 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 4060103-11

132,322,250 0 مزایا و کمک ها 40602
49,980,000 1,190,000 42 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 4060202-11
3,701,250 78,750 47 نفر سال هزینه ناهار 4060203-11
1,075,000 215,000 5 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 4060204-11

28,435,000 605,000 47 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 4060206-11
10,000,000 400,000 25 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 4060207-11
7,990,000 170,000 47 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 4060208-11
5,546,000 118,000 47 نفر سال پاداش و عیدي 4060209-11

12,690,000 270,000 47 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 4060210-11
11,440,000 520,000 22 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 4060211-11

940,000 20,000 47 نفر سال 11-4060212 حق عائله مندي، اوالد
525,000 75,000 7 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 4060213-11

81,110,000 0 خدمات قراردادي 40605
10,375,000 415,000 25 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 4060509-11

7,650,000 450,000 17 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 4060510-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
26,250,000 1,050,000 25 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 4060511-11
17,850,000 1,050,000 17 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 4060512-11
11,250,000 450,000 25 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 4060513-11
7,735,000 455,000 17 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 4060514-11

287,035,000 0 شهرسازي و معماري 50000
287,035,000 0 امور پشتیبانی 50900
11,580,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 50901

6,210,000 115,000 54 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 5090102-11
5,370,000 895,000 6 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 5090103-11

171,165,000 0 مزایا و کمک ها 50902
64,260,000 1,190,000 54 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 5090202-11
4,725,000 78,750 60 نفر سال هزینه ناهار 5090203-11
1,290,000 215,000 6 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 5090204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 5090205-11

36,300,000 605,000 60 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 5090206-11
14,000,000 400,000 35 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 5090207-11
10,200,000 170,000 60 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 5090208-11
7,080,000 118,000 60 نفر سال پاداش و عیدي 5090209-11

16,200,000 270,000 60 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 5090210-11
13,000,000 520,000 25 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 5090211-11
1,200,000 20,000 60 نفر سال 11-5090212 حق عائله مندي، اوالد

600,000 75,000 8 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 5090213-11
104,290,000 0 خدمات قراردادي 50905
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
13,280,000 415,000 32 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 5090509-11
9,900,000 450,000 22 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 5090510-11

33,600,000 1,050,000 32 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 5090511-11
23,100,000 1,050,000 22 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 5090512-11
14,400,000 450,000 32 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 5090513-11
10,010,000 455,000 22 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 5090514-11

1,041,623,000 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
1,036,973,000 0 امور پشتیبانی 60800

31,980,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
15,870,000 115,000 138 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 6080102-11
16,110,000 895,000 18 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080103-11

445,608,000 0 مزایا و کمک ها 60802
164,220,000 1,190,000 138 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 6080202-11
12,285,000 78,750 156 نفر سال هزینه ناهار 6080203-11
3,870,000 215,000 18 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080204-11
6,930,000 2,310,000 3 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 6080205-11

94,380,000 605,000 156 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 6080206-11
30,800,000 400,000 77 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 6080207-11
26,520,000 170,000 156 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 6080208-11
18,408,000 118,000 156 نفر سال پاداش و عیدي 6080209-11
42,120,000 270,000 156 نفر سال ... فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 6080210-11
41,080,000 520,000 79 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 6080211-11
3,120,000 20,000 156 نفر سال 11-6080212 حق عائله مندي، اوالد
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
1,875,000 75,000 25 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 6080213-11
1,700,000 0 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803
1,700,000 2,125 800 تعداد پست، اینترنت و تلفن 6080304-11

193,791,400 0 اجاره بهاء و کرایه 60804
142,011,400 1,118,200 127 دستگاه کرایه وسائط نقلیه 6080401-11
51,780,000 6,904 7,500 دستگاه روز کرایه وسائط نقلیه سنگین 6080406-11

285,433,600 0 خدمات قراردادي 60805
2,100,000 40 52,500 متر مربع نگهداري و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات 6080501-11

500,000 4,000 125 دستگاه نگهداري و تعمیرات وسایل اداري 6080502-11
1,200,000 40,000 30 دستگاه نگهداري و تعمیرات جزئی ماشین آالت و وسایط نقلیه 6080503-11
1,000,000 16 62,500 تعداد تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس 6080504-11

80,000 200 400 مورد خدمات قراردادي،هزینه هاي بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهاي دسته چک و غیره 6080505-11
2,168,600 700 3,098 نفر ساعت حق الجلسه، حق الزحمه ، حق التدریس 6080506-11

34,860,000 415,000 84 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 6080509-11
10,000,000 2,500,000 4 قرارداد بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزي 6080510-11
24,750,000 450,000 55 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 6080523-11
88,200,000 1,050,000 84 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 6080524-11
57,750,000 1,050,000 55 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 6080525-11
37,800,000 450,000 84 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 6080526-11
25,025,000 455,000 55 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 6080527-11
67,700,000 0 هزینه سوخت 60806
9,200,000 500 18,400 متر مربع سوخت دستگاههاي حرارتی 6080601-11
2,000,000 250,000 8 دستگاه سوخت وسائل نقلیه 6080602-11
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
7,500,000 7,500 1,000 نفر سال آب بها مصرفی اداري 6080603-11

15,000,000 1,200 12,500 متر مربع بهاي برق مصرفی اداري 6080604-11
16,000,000 8 2,000,000 متر مربع آب بهاي پارکها و میادین 6080605-11
18,000,000 9 2,000,000 متر مربع بهاي برق پارك ها و میادین 6080606-11
10,760,000 0 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807
1,200,000 20 60,000 متر مربع خرید لوازم جزیی ساختمان 6080701-11
1,800,000 1,800 1,000 نفر سال خرید لوازم مصرفی اداري 6080702-11
1,000,000 31,250 32 دستگاه لوازم یدکی وسائط نقلیه 6080703-11

260,000 20,000 13 نفر سال لباس کارکنان و لوازم خواب 6080704-11
5,500,000 5,500 1,000 مورد سایرموادو لوازم مصرف شدنی 6080705-11
1,000,000 20 50,000 متر مربع لوازم تنظیف 6080706-11
2,250,000 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500
2,250,000 0 آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی 61505
2,250,000 1,875 1,200 نفر ساعت آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 6150501-11
2,400,000 0 دیپلماسی شهري 62200
2,400,000 0 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201
2,400,000 200,000 12 مورد راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 6220101-11
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

1,619,727,000 0 0 1,599,727,000 708,042,350 707,933,031 0 0 0 جمع کل

290,693,000 0 0 270,693,000 118,650,000 101,194,999 0 0 0 اجتماعی و فرهنگی 10000

196,939,000 0 0 176,939,000 60,000,000 51,688,030 0 0 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و 
نشاط اجتماعی 10300

170,000,000 0 0 150,000,000 20,000,000 0 0 0 0 ایجاد و توسعه زیرساخت فضاهاي 
تفریحی 10302

170,000,000 0 0 150,000,000 20,000,000 0 0 0 85,000 2,000 متر مربع 1401 1400 منطقه 3
باززنده سازي و بازپیرایی خیابان 

ولیعصر (عج) در محدوده 
شهرداري منطقه

103020603-21

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 0 توسعه و تجهیز فضاهاي ورزشی 10307

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 10,000 1,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 3 احداث مجموعه ورزشی قبا 103071003-21

16,939,000 0 0 16,939,000 40,000,000 51,688,030 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن 
ورزشی 10308

16,939,000 0 0 16,939,000 40,000,000 51,688,030 0 0 5,646.3 3,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 3 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن 
ورزشی، سطح منطقه 103080103-21

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 0 ساماندهی آسیب دیدگان 
اجتماعی و متکدیان 10400

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 0
توسعه و تجهیز مدد سراها و سایر 

مراکز خدمات رسانی به آسیب 
دید گان اجتماعی

10402

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 17,857.1 560 متر مربع 1401 1401 منطقه 3 احداث، توسعه و بهسازي همراه 
سراي نیایش 104020403-21

83,754,000 0 0 83,754,000 58,650,000 49,506,969 0 0 0

توسعه و حمایت از زیرساخت ها، 
ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح 

هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی 
و هنري

10800

28,423,000 0 0 28,423,000 38,100,000 40,597,219 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی 
و هنري 10809

28,423,000 0 0 28,423,000 38,100,000 40,597,219 0 0 14,211.5 2,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 3 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی 
و هنري، سطح منطقه 108090303-21
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

40,000,000 0 0 40,000,000 0 0 0 0 0 توسعه و تجهیز کتابخانه ها و 
قرائت خانه ها 10810

40,000,000 0 0 40,000,000 0 0 0 0 50,000 800 متر مربع 1401 1401 منطقه 3 احداث کتابخانه محله ده ونک خ 
مجیدپور، کوچه احسانی 108100103-21

2,052,000 0 0 2,052,000 2,750,000 5,360,000 0 0 0 تعمیر و تجهیز سراي محله 10812

2,052,000 0 0 2,052,000 2,750,000 5,360,000 0 0 10,260 200 متر مربع 1401 1401 منطقه 3 تعمیر و تجهیز سراي محله، 
سطح منطقه 108120103-21

2,984,000 0 0 2,984,000 4,000,000 0 0 0 0 کمک به ساخت و توسعه مساجد 
و اماکن مذهبی 10814

2,984,000 0 0 2,984,000 4,000,000 0 0 0 497,333.3 6
تعداد 
مسجد 1401 1401 منطقه 3 کمک به تجهیز مساجد، سطح 

منطقه 108141703-21

10,295,000 0 0 10,295,000 13,800,000 3,549,750 0 0 0 حمایت از توسعه و تجهیز مدارس 10827

10,295,000 0 0 10,295,000 13,800,000 3,549,750 0 0 686,333.3 15
تعداد 
مدرسه 1401 1401 منطقه 3 کمک به توسعه و تجهیز مدارس، 

سطح منطقه 108270103-21

507,869,000 0 0 507,869,000 274,397,350 307,165,745 0 0 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

24,247,000 0 0 24,247,000 14,200,000 7,457,030 0 0 0
توسعه، تجهیز و نگهداري سامانه 

هاي حمل و نقل عمومی غیر 
ریلی

20200

13,802,000 0 0 13,802,000 8,500,000 5,443,030 0 0 0 احداث ایستگاه هاي حمل و نقل 
عمومی غیرریلی 20203

13,802,000 0 0 13,802,000 8,500,000 5,443,030 0 0 328,619 42 ایستگاه 1401 1401 منطقه 3
احداث ایستگاه و پل همسطح 

ایستگاه حمل و نقل عمومی 
غیرریلی، سطح منطقه

202030103-21

10,445,000 0 0 10,445,000 5,700,000 2,014,000 0 0 0 تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل 
و نقل عمومی غیر ریلی 20210

10,445,000 0 0 10,445,000 5,700,000 2,014,000 0 0 22,366.2 467 ایستگاه 1401 1401 منطقه 3
تعمیر و تجهیز پل همسطح و 
ایستگاه هاي اتوبوس عادي و 

تندرو، سطح منطقه
202100103-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

66,209,000 0 0 66,209,000 52,350,000 46,908,288 0 0 0 افزایش ایمنی و هوشمندسازي 
حمل و نقل و ترافیک شهر 20400

38,419,000 0 0 38,419,000 21,500,000 20,000,000 0 0 0 اجراي عالیم افقی ترافیکی 20408

38,419,000 0 0 38,419,000 21,500,000 20,000,000 0 0 596.8 64,375 متر طول 1401 1401 منطقه 3 اجراي عالیم افقی ترافیکی، سطح 
منطقه 204080103-21

16,189,000 0 0 16,189,000 18,300,000 14,837,529 0 0 0 تعمیر و تعویض تجهیزات 
ترافیکی 20410

16,189,000 0 0 16,189,000 18,300,000 14,837,529 0 0 3,730.2 4,340 عدد 1401 1401 منطقه 3 تعمیر و تعویض عالئم عمودي و 
تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه 204100103-21

11,414,000 0 0 11,414,000 12,300,000 12,070,759 0 0 0 تعمیر و تعویض گاردریل و نرده 
ایمنی معابر 20412

11,414,000 0 0 11,414,000 12,300,000 12,070,759 0 0 18,650.3 612 متر طول 1401 1401 منطقه 3 تعمیر و تعویض نرده و حفاظ 
ایمنی معابر، سطح منطقه 204120103-21

187,000 0 0 187,000 250,000 0 0 0 0 تهیه و نصب چراغ هاي راهنمایی 
و رانندگی 20414

187,000 0 0 187,000 250,000 0 0 0 93,500 2 تقاطع 1401 1401 منطقه 3
نصب چراغ هوشمند و عالیم 

هشدار دهنده و خط کشی جهت 
گذر دانش آموزان

204140203-21

72,011,000 0 0 72,011,000 6,100,000 5,687,500 0 0 0 توسعه، تجهیز و نگهداري پایانه 
هاي مسافري شهري 20500

60,000,000 0 0 60,000,000 0 0 0 0 0 احداث و توسعه پایانه ها و پارك 
سوارهاي درون شهري 20501

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 149,253.7 67 متر مربع 1401 1401 منطقه 3 مسقف سازي پایانه حقانی و 
قلهک 205010103-21

50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0 0 50,000 1,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 3 مسقف سازي پایانه تاکسیرانی 
میدان ونک 205010203-21

12,011,000 0 0 12,011,000 6,100,000 5,687,500 0 0 0 تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك 
سوارهاي درون شهري 20504
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

12,011,000 0 0 12,011,000 6,100,000 5,687,500 0 0 2,001,833.3 6 تعداد 1401 1401 منطقه 3
تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك 

سوارهاي درون شهري، سطح 
منطقه

205040103-21

345,402,000 0 0 345,402,000 201,747,350 247,112,926 0 0 0 توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور 
و مرور شهري 20900

70,436,000 0 0 70,436,000 15,200,000 8,737,080 0 0 0 طراحی و اصالح هندسی معابر و 
تقاطع هاي موجود 20914

12,533,000 0 0 12,533,000 15,200,000 8,737,080 0 0 22,380.4 560 متر مربع 1401 1401 منطقه 3 طراحی و اصالح هندسی معابر، 
سطح منطقه 209140103-21

12,903,000 0 0 12,903,000 0 0 0 0 13,412.7 962 متر مربع 1401 1401 منطقه 3 ایمن سازي و رفع نقاط حادثه 
خیز ترافیکی، سطح منطقه 209140303-21

45,000,000 0 0 45,000,000 0 0 0 0 20,000 2,250 متر مربع 1401 1401 منطقه 3 اصالح هندسی دوربرگردان 
جنوب به جنوب محور سئول 209140403-21

7,463,000 0 0 7,463,000 10,000,350 13,744,689 0 0 0 احداث و توسعه معابر غیر 
بزرگراهی 20920

7,463,000 0 0 7,463,000 10,000,350 13,744,689 0 0 11,188.9 667 متر مکعب 1401 1401 منطقه 3 احداث دیوار حائل معابر، سطح 
منطقه 209200103-21

136,518,000 0 0 136,518,000 120,060,400 131,334,760 0 0 0 مرمت و بهسازي معابر غیر 
20925 بزرگراهی

89,520,000 0 0 89,520,000 58,080,000 84,091,412 0 0 3,730 24,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 3
لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار 
حفاري و همسطح سازي دریچه 

هاي معابر سطح منطقه
209250103-21

46,998,000 0 0 46,998,000 61,980,400 47,243,348 0 0 7,460 6,300 متر مربع 1401 1401 منطقه 3 بهسازي و نوسازي معابر غیر 
بزرگراهی، سطح منطقه 209253603-21

3,730,000 0 0 3,730,000 6,225,600 3,216,200 0 0 0 نصب و ترمیم، سنگدال، جداول 20926

3,730,000 0 0 3,730,000 6,225,600 3,216,200 0 0 1,865 2,000 عدد 1401 1401 منطقه 3 نصب و ترمیم سنگدال و جداول، 
سطح منطقه 209260103-21

11,191,000 0 0 11,191,000 17,300,000 12,995,000 0 0 0 بهسازي معابرجهت تردد معلولین 
و سالمندان 20929
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

11,191,000 0 0 11,191,000 17,300,000 12,995,000 0 0 18,651.7 600 متر مربع 1401 1401 منطقه 3
بهسازي معابر جهت تردد 

معلولین و سالمندان، سطح 
منطقه

209290103-21

39,531,000 0 0 39,531,000 24,201,000 68,055,597 0 0 0 احداث، تجهیز و بهسازي پیاده 
روها و پیاده راه ها 20930

32,292,000 0 0 32,292,000 13,750,100 27,870,000 0 0 4,036.5 8,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 3
مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و 

همسطح سازي دریچه، سطح 
منطقه

209300203-21

2,017,000 0 0 2,017,000 2,700,000 2,112,920 0 0 5,225.4 386 ندارد 1401 1401 منطقه 3
مناسب سازي وضعیت حمل و 
نقل و ترافیک (شهر دوستدار 

کودك)
209300303-21

5,222,000 0 0 5,222,000 7,750,900 38,072,677 0 0 5,968 875 متر مربع 1401 1401 منطقه 3 بهسازي و نوسازي پیاده روها و 
پیاده راه ها، سطح منطقه 209300403-21

16,342,000 0 0 16,342,000 8,500,000 0 0 0 0 احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده 20931

6,342,000 0 0 6,342,000 8,500,000 0 0 0 147,488.4 43
متر طول 

عرشه 1401 1401 منطقه 3 احداث و بهسازي پل هاي عابر 
پیاده سطح منطقه 209310103-21

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 25,000 400
متر طول 

عرشه 1401 1401 منطقه 3 احداث پل پیاده مکانیزه بزرگراه 
مدرس، محدوده خیابان آرش 209310203-21

50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0 0 0 تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر 
عابرپیاده 20932

50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0 0 10,000,000 5
متر طول 

عرشه 1401 1401 منطقه 3 مکانیزه کردن پل عابر پیاده 
مدرس از محله امانیه به الهیه 209320203-21

194,000 0 0 194,000 260,000 9,029,600 0 0 0 مرمت و بهسازي و تجهیز معابر و 
سامانه ویژه دوچرخه 20934

194,000 0 0 194,000 260,000 9,029,600 0 0 7,461.5 26 متر طول 1401 1401 منطقه 3 توسعه، تعمیر و تجهیز معابر 
دوچرخه، سطح منطقه 209340103-21

9,997,000 0 0 9,997,000 0 0 0 0 0 تعمیر و تجهیز پارك هاي 
آموزش ترافیک 20936

9,997,000 0 0 9,997,000 0 0 0 0 5,968.4 1,675 متر مربع 1401 1401 منطقه 3 تعمیر و تجهیز پارك هاي 
آموزش ترافیک، سطح منطقه 209360103-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

470,900,000 0 0 470,900,000 279,400,000 252,456,131 0 0 0 خدمات شهري 30000

208,677,000 0 0 208,677,000 107,000,000 96,997,833 0 0 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز 
شهري و پیراشهري 30100

147,504,000 0 0 147,504,000 45,000,000 34,165,747 0 0 0 باز پیرایی، مناسب سازي و 
تجهیز بوستان ها وفضاي سبز 30104

66,394,000 0 0 66,394,000 30,000,000 32,176,049 0 0 6,639.4 10,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 3 بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان 
ها و فضاي سبز، سطح منطقه 301040103-21

11,190,000 0 0 11,190,000 15,000,000 1,989,697 0 0 2,238 5,000 تعداد 1401 1401 منطقه 3 تامین درخت و درختچه و گل و 
گیاه، سطح منطقه 301040203-21

14,920,000 0 0 14,920,000 0 0 0 0 14,920 1,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 3
ایمن سازي و استانداردسازي 

وسایل بازي کودکان در بوستان 
هاي سطح منطقه

301040603-21

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 1,000 10,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 3 بازپیرایی بوستان ملت 301040703-21

45,000,000 0 0 45,000,000 0 0 0 0 2,250 20,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 3
ایمن سازي فضاي سبز ضلع 
شمالی بزرگراه شهید همت 

حدفاصل شیخ بهائی و چمران
301040803-21

61,173,000 0 0 61,173,000 62,000,000 62,832,086 0 0 0 طراحی و اجراي شبکه هاي 
آبرسانی فضاي سبز 30107

61,173,000 0 0 61,173,000 62,000,000 62,832,086 0 0 1,747.8 35,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 3
هوشمندسازي، طراحی و اجراي 
شبکه هاي آبرسانی فضاي سبز، 

سطح منطقه
301070103-21

86,537,000 0 0 86,537,000 74,000,000 44,755,516 0 0 0 زیباسازي منظر شهري 30200

17,904,000 0 0 17,904,000 15,000,000 8,666,247 0 0 0 رنگ آمیزي و پاکسازي نما 30201

17,904,000 0 0 17,904,000 15,000,000 8,666,247 0 0 1,193.6 15,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 3 رنگ آمیزي و پاکسازي نما، 
سطح منطقه 302010103-21

5,521,000 0 0 5,521,000 3,000,000 2,992,388 0 0 0 تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، 
تزئینی، مجسمه و تندیس 30203

5,521,000 0 0 5,521,000 3,000,000 2,992,388 0 0 92,016.7 60 تعداد 1401 1401 منطقه 3
تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، 

شناسایی معابر و مجسمه و 
تندیس، سطح منطقه

302030103-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

52,220,000 0 0 52,220,000 47,000,000 24,610,449 0 0 0 ساماندهی و مناسب سازي 
میادین و معابر خاص شهر 30204

52,220,000 0 0 52,220,000 47,000,000 24,610,449 0 0 5,555.3 9,400 متر مربع 1401 1401 منطقه 3
ساماندهی و مناسب سازي 

میادین و معابر خاص شهر، سطح 
منطقه

302040203-21

7,460,000 0 0 7,460,000 6,000,000 8,486,432 0 0 0 نورپردازي و زیباسازي معابر 30206

7,460,000 0 0 7,460,000 6,000,000 8,486,432 0 0 7,770.8 960 متر مربع 1401 1401 منطقه 3 نورپردازي و زیباسازي معابر، 
سطح منطقه 302060103-21

3,432,000 0 0 3,432,000 3,000,000 0 0 0 0 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی 30208

3,432,000 0 0 3,432,000 3,000,000 0 0 0 3,432 1,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 3 نقاشی دیواري و گرافیک 
محیطی، سطح منطقه 302080103-21

4,103,000 0 0 4,103,000 5,500,000 0 0 0 0 مدیریت پسماند 30400

4,103,000 0 0 4,103,000 5,500,000 0 0 0 0 احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات 
جمع آوري و پردازش پسماند 30406

4,103,000 0 0 4,103,000 5,500,000 0 0 0 41,030 100 عدد 1401 1401 منطقه 3 خرید مخازن پسماند 304060303-21

140,954,000 0 0 140,954,000 65,250,000 100,693,886 0 0 0

طرح هاي هدایت آب هاي 
سطحی و ساماندهی سیل ها، رود 
دره ها و رودخانه هاي عبوري از 

شهر

30700

5,595,000 0 0 5,595,000 7,500,000 4,874,813 0 0 0 کنترل و پایش آب هاي سطحی 
و زیرزمینی 30702

5,595,000 0 0 5,595,000 7,500,000 4,874,813 0 0 279,750 20 پروژه 1401 1401 منطقه 3 کنترل و پایش آب هاي سطحی 
و زیرزمینی، سطح منطقه 307020103-21

64,920,000 0 0 64,920,000 20,000,000 52,958,907 0 0 0 احداث شبکه هاي اصلی هدایت و 
جمع آوري آبهاي سطحی 30703

14,920,000 0 0 14,920,000 20,000,000 52,958,907 0 0 186,500 80 متر طول 1401 1401 منطقه 3
احداث و بهسازي شبکه هاي 

اصلی هدایت و جمع آوري آبهاي 
سطحی،سطح منطقه

307030103-21

20,000,000 0 0 20,000,000 0 0 0 0 108,108.1 185 متر طول 1401 1401 منطقه 3 احداث کانال خیابان ولیعصر 307030203-21
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

30,000,000 0 0 30,000,000 0 0 0 0 86,455.3 347 متر طول 1401 1401 منطقه 3 احداث کانال منظریه 307030303-21

13,730,000 0 0 13,730,000 5,000,000 3,213,333 0 0 0 مرمت و بهسازي شبکه اصلی 
جمع آوري آبهاي سطحی 30704

3,730,000 0 0 3,730,000 5,000,000 3,213,333 0 0 149,200 25 متر طول 1401 1401 منطقه 3

مرمت و بهسازي شبکه اصلی 
جمع آوري آبهاي سطحی شامل 

مسیل ها و کانال هاي 
سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، 

آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و 
رسوب گیر، سطح منطقه

307040103-21

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 33,333.3 300 متر طول 1401 1401 منطقه 3 مرمت و بهسازي کانال رودبار و 
خشایار 307040203-21

55,217,000 0 0 55,217,000 30,750,000 21,474,031 0 0 0 احداث شبکه فرعی جمع آوري 
آبهاي سطحی 30707

55,217,000 0 0 55,217,000 30,750,000 21,474,031 0 0 9,202.8 6,000 متر طول 1401 1401 منطقه 3
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه 

شبکه فرعی جمع آوري آبهاي 
سطحی، سطح منطقه

307070103-21

1,492,000 0 0 1,492,000 2,000,000 18,172,803 0 0 0 استفاده مجدد از پساب و رواناب 
سطحی 30711

1,492,000 0 0 1,492,000 2,000,000 18,172,803 0 0 18,650 80 دستگاه 1401 1401 منطقه 3

طراحی و اجراي روش هاي 
بازیافت و بازچرخانی آب و 

سیستم هاي تصفیه فاضالب، 
سطح منطقه

307110203-21

16,899,000 0 0 16,899,000 22,650,000 6,775,926 0 0 0 بهبود محیط زیست شهري و 
بهداشت عمومی 30900

2,575,000 0 0 2,575,000 3,450,000 2,154,930 0 0 0 تهیه و اجراي طرح هاي زیست 
محیطی 30901

657,000 0 0 657,000 880,000 699,780 0 0 746.6 880 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 3

استقرار و نگهداشت نظام مدیریت 
محیط زیست ایزو 14001 در 

سازمانها و شرکتها و مناطق 22
گانه

309010203-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

373,000 0 0 373,000 500,000 0 0 0 746 500 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 3
ارزیابی اثرات زیست محیطی 
پروژه هاي عمرانی، تولیدي و 

اقتصادي شهرداري تهران
309010303-21

1,545,000 0 0 1,545,000 2,070,000 1,455,150 0 0 746.4 2,070 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 3

شناسایی و پایش کمی و کیفی 
منابع، شاخص ها و آالینده هاي 
محیط زیست و ارائه راهکارهاي 

رفع آلودگی سطح منطقه

309010403-21

14,324,000 0 0 14,324,000 19,200,000 4,620,996 0 0 0 توسعه انرژي هاي نو 30904

11,190,000 0 0 11,190,000 15,000,000 3,239,966 0 0 223,800 50 کیلو وات 1401 1398 منطقه 3 توسعه انرژي هاي نو 309040203-21

3,134,000 0 0 3,134,000 4,200,000 1,381,030 0 0 313,400 10 ساختمان 1401 1401 منطقه 3
بهینه سازي مصرف انرژي و 

منابع در ساختمانهاي شهرداري 
تهران

309040303-21

13,730,000 0 0 13,730,000 5,000,000 3,232,971 0 0 0 توسعه و نگهداري تاسیسات 
شهري 31000

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 0 احداث و توسعه محلهاي اسکان 
کارگري 31006

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 10,000 1,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 3 احداث و تجهیز ساختمان اسکان 
کارگري ناحیه هاي 1 و 2 310060103-21

3,730,000 0 0 3,730,000 5,000,000 3,232,971 0 0 0
تعمیر، تجهیز و مناسب سازي 

آبخوري ها و سرویس هاي 
بهداشتی عمومی

31008

3,730,000 0 0 3,730,000 5,000,000 3,232,971 0 0 74,600 50 چشمه 1401 1401 منطقه 3

تعمیر، تجهیز و مناسب سازي 
آبخوري ها و سرویس هاي 

بهداشتی عمومی در معابر، سطح 
منطقه

310080103-21

7,460,000 0 0 7,460,000 0 0 0 0 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000

7,460,000 0 0 7,460,000 0 0 0 0 0 تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و 
کاهش خطرپذیري شهر 40300

7,460,000 0 0 7,460,000 0 0 0 0 0 مقاوم سازي پل ها و ابنیه فنی 40313
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

7,460,000 0 0 7,460,000 0 0 0 0 932.5 8,000 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 3 ساماندهی گودها و نقاط پرخطر 
سطح منطقه 403130103-21

342,805,000 0 0 342,805,000 35,595,000 47,116,156 0 0 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي 
شهري 60000

38,630,000 0 0 38,630,000 30,000,000 39,967,656 0 0 0 تحول اداري و مدیریت عملکرد 60200

38,630,000 0 0 38,630,000 30,000,000 39,967,656 0 0 0 بازسازي و تعمیرات اساسی 
ساختمان هاي اداري 60209

38,630,000 0 0 38,630,000 30,000,000 39,967,656 0 0 27,592.9 1,400 متر مربع 1401 1401 منطقه 3
مقاوم سازي، بازسازي و تعمیرات 

اساسی ساختمان هاي اداري، 
سطح منطقه

602090103-21

299,000 0 0 299,000 400,000 260,000 0 0 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500

299,000 0 0 299,000 400,000 260,000 0 0 0 مطالعه و پژوهش هاي ماموریت 
اجتماعی و فرهنگی 61503

299,000 0 0 299,000 400,000 260,000 0 0 373.8 800 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 3 مطالعه و پژوهش هاي اجتماعی 
و فرهنگی، سطح منطقه 615030103-21

3,876,000 0 0 3,876,000 5,195,000 6,888,500 0 0 0 موارد پیش بینی نشده 61700

3,876,000 0 0 3,876,000 5,195,000 6,888,500 0 0 0 اعتبارات فوریتهاي خدمات 
شهري 61706

3,876,000 0 0 3,876,000 5,195,000 6,888,500 0 0 387.6 10,000 مورد 1401 1401 منطقه 3
اعتبارات فوریتهاي خدمات 

شهري سامانه فوریت هاي شهري 
137،سطح منطقه

617060103-21

300,000,000 0 0 300,000,000 0 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه توسعه 
مدیریت و هوشمندسازي 62600

300,000,000 0 0 300,000,000 0 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه توسعه 
مدیریت و هوشمندسازي 62601

300,000,000 0 0 300,000,000 0 0 0 0 300,000,000 1 ندارد 1401 1401 منطقه 3 اجراي پروژه هاي مستمر توسعه 
محله اي، سطح منطقه 626010103-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 





مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
6,127,109,323 0 جمع کل

572,308,194 0 اجتماعی و فرهنگی 10000
16,707,444 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی 10300
6,800,000 0 غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 10304
6,800,000 100 68,000 تعداد غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 1030401-11
9,907,444 0 فرهنگ سازي و اجراي ورزش هاي همگانی 10305
4,737,867 948 5,000 مورد ترویج ورزش همگانی آقایان 1030501-11
5,169,577 891 5,800 مورد ترویج ورزش همگانی بانوان 1030502-11

13,747,080 0 ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان 10400
13,747,080 0 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
7,320,000 4,575 1,600 مورد نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 1040304-11
1,926,000 32,100 60 نفر سال ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار) 1040305-11
4,501,080 500,120 9 مورد مدیریت و راهبري سمن سراها 1040309-11

645,800 0 حمایت، توانمندسازي و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت هاي اجتماعی و مردمی 10500
323,000 0 آموزش و ترویج کارآفرینی 10504
323,000 646 500 نفر آموزش و ترویج کارآفرینی 1050401-11
322,800 0 ارتقاي مشارکت هاي اجتماعی شهروندان 10506
322,800 252 1,280 نفر اجراي برنامه هاي مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی 1050601-11

34,095,070 0 توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و 
هنري

10800

9,030,000 0 نکوداشت مناسبت هاي مذهبی و ملی 10817
9,030,000 301,000 30 مورد نکوداشت مناسبت هاي دینی و ملی 1081702-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
12,700,000 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 10821
10,700,000 334,375 32 مورد اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 1082101-11
2,000,000 400,000 5 تعداد اجراي هنر عمومی(هنرهاي تجسمی و المان هاي شهري) 1082126-11

10,165,618 0 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10823
5,000,000 62,500 80 برنامه فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و معنوي 1082301-11
5,165,618 5,166 1,000 برنامه ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 1082302-11
2,199,452 0 آموزش حقوق و تکالیف شهروندي 10824
2,199,452 440 5,000 مورد آموزش شهروندي 1082401-11
4,846,000 0 حمایت از طرح هاي حوزه سالمت اجتماعی 11000
4,846,000 0 آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 11004
4,679,000 1,000 4,679 مورد آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 1100401-11

167,000 33,400 5 مورد بهبود سالمت اجتماعی و بهداشت روان 1100402-11
3,380,800 0 حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت هاي اجتماعی بانوان 11100

110,000 0 اجراي طرح هاي اجتماعی و فرهنگی کودکان 11102
110,000 27,500 4 مورد اجراي برنامه هاي دبیرخانه مصوبه شهر دوستدار کودك 1110201-11

2,200,700 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی، هنري ویژه بانوان 11104
2,200,700 55,018 40 مورد بهبود مشارکت پذیري و اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري ویژه بانوان 1110401-11
1,070,100 0 توانمندسازي اجتماعی بانوان 11105
1,070,100 53,505 20 مورد توانمندسازي اجتماعی بانوان 1110501-11

498,886,000 0 امور پشتیبانی 11700
21,460,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 11701
11,615,000 115,000 101 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 1170102-11
9,845,000 895,000 11 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 1170103-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
321,151,000 0 مزایا و کمک ها 11702
120,190,000 1,190,000 101 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 1170202-11

8,820,000 78,750 112 نفر سال هزینه ناهار 1170203-11
2,365,000 215,000 11 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 1170204-11
4,620,000 2,310,000 2 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 1170205-11

67,760,000 605,000 112 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 1170206-11
21,600,000 400,000 54 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 1170207-11
19,040,000 170,000 112 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 1170208-11
13,216,000 118,000 112 نفر سال پاداش و عیدي 1170209-11
30,240,000 270,000 112 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 1170210-11
30,160,000 520,000 58 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 1170211-11
2,240,000 20,000 112 نفر سال 11-1170212 حق عائله مندي، اوالد

900,000 75,000 12 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 1170213-11
156,275,000 0 خدمات قراردادي 11705
21,580,000 415,000 52 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 1170509-11
13,050,000 450,000 29 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 1170510-11
54,600,000 1,050,000 52 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 1170511-11
30,450,000 1,050,000 29 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 1170512-11
23,400,000 450,000 52 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 1170513-11
13,195,000 455,000 29 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 1170514-11

357,383,250 0 حمل و نقل و ترافیک 20000
3,000,000 0 افزایش و توسعه ظرفیت هاي مدیریتی پلیس راهور 21600
3,000,000 0 اجراي برنامه هاي پلیس راهور 21606
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
3,000,000 300,000 10 برنامه اجراي برنامه انضباط و نظم بخشی بر حمل و نقل 2160601-11

354,383,250 0 امور پشتیبانی 22200
15,325,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 22201

8,165,000 115,000 71 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 2220102-11
7,160,000 895,000 8 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 2220103-11

227,148,250 0 مزایا و کمک ها 22202
84,490,000 1,190,000 71 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 2220202-11

6,221,250 78,750 79 نفر سال هزینه ناهار 2220203-11
1,720,000 215,000 8 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 2220204-11
4,620,000 2,310,000 2 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 2220205-11

47,795,000 605,000 79 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 2220206-11
16,800,000 400,000 42 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 2220207-11
13,430,000 170,000 79 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 2220208-11
9,322,000 118,000 79 نفر سال پاداش و عیدي 2220209-11

21,330,000 270,000 79 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 2220210-11
19,240,000 520,000 37 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 2220211-11
1,580,000 20,000 79 نفر سال 11-2220212 حق عائله مندي، اوالد

600,000 75,000 8 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 2220213-11
111,910,000 0 خدمات قراردادي 22205
15,355,000 415,000 37 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 2220509-11
9,450,000 450,000 21 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 2220510-11

38,850,000 1,050,000 37 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 2220511-11
22,050,000 1,050,000 21 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 2220512-11
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
16,650,000 450,000 37 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 2220513-11
9,555,000 455,000 21 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 2220514-11

3,137,643,304 0 خدمات شهري 30000
1,384,968,492 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
1,317,067,692 0 نگهداري فضاي سبز 30106
1,317,067,692 50 26,341,353 متر مربع نگهداري فضاي سبز 3010601-11

67,900,800 0 نگهداري جنگل و کمربند سبز پیرامون شهر 30108
67,900,800 25 2,716,032 متر مربع نگهداري جنگل و کمربند سبزپیرامون شهر 3010801-11

1,224,904,024 0 مدیریت پسماند 30400
1,224,904,024 0 رفت و روب شهري 30408
1,224,904,024 4,485 273,100 متر مربع رفت و روب شهري 3040801-11

34,467,038 0 طرح هاي هدایت آب هاي سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه هاي عبوري از شهر 30700
34,467,038 0 برف روبی 30710
34,467,038 254 135,697 مورد خرید مصالح و تجهیزات عملیات برف روبی 3071001-11
16,100,000 0 بهبود محیط زیست شهري و بهداشت عمومی 30900
14,000,000 0 مبارزه با جانوران مضر شهري 30903
14,000,000 2,154 6,500 تعداد مبارزه با جانوران مضر شهري 3090301-11
2,100,000 0 آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهري 30905
2,100,000 1,000 2,100 برنامه آموزش، فرهنگ سازي و مشارکت شهروندي در حوزه محیط زیست شهري 3090501-11
1,000,000 0 ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهري 31100
1,000,000 0 ساماندهی صنایع و مشاغل 31103
1,000,000 10,000 100 مورد تهیه، نصب و جمع آوري سازه هاي موقت تبلیغات فرهنگی 3110302-11

476,203,750 0 امور پشتیبانی 31500
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
20,655,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 31501
10,810,000 115,000 94 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 3150102-11
9,845,000 895,000 11 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 3150103-11

305,058,750 0 مزایا و کمک ها 31502
111,860,000 1,190,000 94 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 3150202-11

8,268,750 78,750 105 نفر سال هزینه ناهار 3150203-11
2,365,000 215,000 11 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 3150204-11
9,240,000 2,310,000 4 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 3150205-11

63,525,000 605,000 105 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 3150206-11
20,800,000 400,000 52 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 3150207-11
17,850,000 170,000 105 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 3150208-11
12,390,000 118,000 105 نفر سال پاداش و عیدي 3150209-11
28,350,000 270,000 105 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 3150210-11
27,560,000 520,000 53 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 3150211-11
2,100,000 20,000 105 نفر سال 11-3150212 حق عائله مندي، اوالد

750,000 75,000 10 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 3150213-11
150,490,000 0 خدمات قراردادي 31505
20,750,000 415,000 50 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 3150509-11
12,600,000 450,000 28 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 3150510-11
52,500,000 1,050,000 50 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 3150511-11
29,400,000 1,050,000 28 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 3150512-11
22,500,000 450,000 50 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 3150513-11
12,740,000 455,000 28 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 3150514-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
331,271,548 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000
58,414,798 0 تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و کاهش خطرپذیري شهر 40300
58,414,798 0 افزایش ایمنی اماکن 40306
4,950,000 309,375 16 مورد افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 4030602-11

31,050,000 4,196 7,400 متر طول الیروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه هاي رسوبگیر 4030604-11
22,414,798 423 53,000 متر طول الیروبی و بازسازي قنوات 4030605-11

272,856,750 0 امور پشتیبانی 40600
11,695,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 40601
6,325,000 115,000 55 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 4060102-11
5,370,000 895,000 6 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 4060103-11

174,346,750 0 مزایا و کمک ها 40602
65,450,000 1,190,000 55 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 4060202-11
4,803,750 78,750 61 نفر سال هزینه ناهار 4060203-11
1,290,000 215,000 6 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 4060204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 4060205-11

36,905,000 605,000 61 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 4060206-11
12,800,000 400,000 32 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 4060207-11
10,370,000 170,000 61 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 4060208-11
7,198,000 118,000 61 نفر سال پاداش و عیدي 4060209-11

16,470,000 270,000 61 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 4060210-11
15,080,000 520,000 29 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 4060211-11
1,220,000 20,000 61 نفر سال 11-4060212 حق عائله مندي، اوالد

450,000 75,000 6 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 4060213-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
86,815,000 0 خدمات قراردادي 40605
12,035,000 415,000 29 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 4060509-11
7,200,000 450,000 16 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 4060510-11

30,450,000 1,050,000 29 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 4060511-11
16,800,000 1,050,000 16 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 4060512-11
13,050,000 450,000 29 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 4060513-11
7,280,000 455,000 16 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 4060514-11

415,352,750 0 شهرسازي و معماري 50000
415,352,750 0 امور پشتیبانی 50900
18,495,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 50901
9,545,000 115,000 83 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 5090102-11
8,950,000 895,000 10 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 5090103-11

265,677,750 0 مزایا و کمک ها 50902
98,770,000 1,190,000 83 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 5090202-11
7,323,750 78,750 93 نفر سال هزینه ناهار 5090203-11
2,150,000 215,000 10 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 5090204-11
4,620,000 2,310,000 2 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 5090205-11

56,265,000 605,000 93 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 5090206-11
20,800,000 400,000 52 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 5090207-11
15,810,000 170,000 93 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 5090208-11
10,974,000 118,000 93 نفر سال پاداش و عیدي 5090209-11
25,110,000 270,000 93 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 5090210-11
21,320,000 520,000 41 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 5090211-11
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
1,860,000 20,000 93 نفر سال 11-5090212 حق عائله مندي، اوالد

675,000 75,000 9 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 5090213-11
131,180,000 0 خدمات قراردادي 50905

18,260,000 415,000 44 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 5090509-11
10,800,000 450,000 24 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 5090510-11
46,200,000 1,050,000 44 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 5090511-11
25,200,000 1,050,000 24 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 5090512-11
19,800,000 450,000 44 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 5090513-11
10,920,000 455,000 24 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 5090514-11

1,313,150,277 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
1,309,345,969 0 امور پشتیبانی 60800

42,205,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
21,620,000 115,000 188 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 6080102-11
20,585,000 895,000 23 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080103-11

602,904,250 0 مزایا و کمک ها 60802
223,720,000 1,190,000 188 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 6080202-11

16,616,250 78,750 211 نفر سال هزینه ناهار 6080203-11
4,945,000 215,000 23 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080204-11
9,240,000 2,310,000 4 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 6080205-11

127,655,000 605,000 211 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 6080206-11
42,000,000 400,000 105 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 6080207-11
35,870,000 170,000 211 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 6080208-11
24,898,000 118,000 211 نفر سال پاداش و عیدي 6080209-11
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
56,970,000 270,000 211 نفر سال ... فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 6080210-11
55,120,000 520,000 106 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 6080211-11
4,220,000 20,000 211 نفر سال 11-6080212 حق عائله مندي، اوالد
1,650,000 75,000 22 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 6080213-11
2,402,400 0 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803
2,402,400 3,003 800 تعداد پست، اینترنت و تلفن 6080304-11

247,377,468 0 اجاره بهاء و کرایه 60804
172,296,163 911,620 189 دستگاه کرایه وسائط نقلیه 6080401-11
75,081,305 51,780 1,450 دستگاه روز کرایه وسائط نقلیه سنگین 6080406-11

315,886,951 0 خدمات قراردادي 60805
6,175,285 147 42,030 متر مربع نگهداري و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات 6080501-11
1,354,108 3,761 360 دستگاه نگهداري و تعمیرات وسایل اداري 6080502-11
1,262,272 22,950 55 دستگاه نگهداري و تعمیرات جزئی ماشین آالت و وسایط نقلیه 6080503-11

900,900 3 292,500 تعداد تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس 6080504-11
103,818 148 700 مورد خدمات قراردادي،هزینه هاي بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهاي دسته چک و غیره 6080505-11

2,254,558 305 7,400 نفر ساعت حق الجلسه، حق الزحمه ، حق التدریس 6080506-11
41,085,000 415,000 99 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 6080509-11
12,591,010 2,098,502 6 قرارداد بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزي 6080510-11
23,400,000 450,000 52 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 6080523-11

103,950,000 1,050,000 99 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 6080524-11
54,600,000 1,050,000 52 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 6080525-11
44,550,000 450,000 99 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 6080526-11
23,660,000 455,000 52 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 6080527-11
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
83,193,418 0 هزینه سوخت 60806

6,981,183 166 42,030 متر مربع سوخت دستگاههاي حرارتی 6080601-11
1,905,750 238,219 8 دستگاه سوخت وسائل نقلیه 6080602-11
6,052,570 5,314 1,139 نفر سال آب بها مصرفی اداري 6080603-11

20,758,617 494 42,030 متر مربع بهاي برق مصرفی اداري 6080604-11
20,907,900 3 8,359,816 متر مربع آب بهاي پارکها و میادین 6080605-11
26,587,398 3 8,360,817 متر مربع بهاي برق پارك ها و میادین 6080606-11
15,376,483 0 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807
3,779,296 90 42,030 متر مربع خرید لوازم جزیی ساختمان 6080701-11
4,242,718 3,725 1,139 نفر سال خرید لوازم مصرفی اداري 6080702-11

726,264 14,525 50 دستگاه لوازم یدکی وسائط نقلیه 6080703-11
823,522 16,470 50 نفر سال لباس کارکنان و لوازم خواب 6080704-11

5,642,868 3,034 1,860 مورد سایرموادو لوازم مصرف شدنی 6080705-11
161,816 4 42,030 متر مربع لوازم تنظیف 6080706-11
759,500 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500
759,500 0 آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی 61505
759,500 1,770 429 نفر ساعت آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 6150501-11

3,044,808 0 دیپلماسی شهري 62200
3,044,808 0 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201
3,044,808 253,734 12 مورد راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 6220101-11
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

3,934,586,540 0 0 2,540,615,000 1,979,030,710 1,125,182,491 131,903,863 49,154,276 0 جمع کل

200,140,773 0 0 161,023,000 148,532,000 60,663,140 0 6,582,839 0 اجتماعی و فرهنگی 10000

55,053,000 0 0 35,053,000 48,542,000 33,094,819 0 0 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و 
نشاط اجتماعی 10300

30,000,000 0 0 10,000,000 20,000,000 0 0 0 0 ایجاد و توسعه زیرساخت فضاهاي 
تفریحی 10302

30,000,000 0 0 10,000,000 20,000,000 0 0 0 43,041.6 697 متر مربع 1401 1400 منطقه 4 پایش سالمت سازه آبچر فاز2 باغ 
پرندگان 103020204-21

19,575,000 0 0 19,575,000 22,542,000 16,959,455 0 0 0 توسعه و تجهیز فضاهاي ورزشی 10307

19,575,000 0 0 19,575,000 22,542,000 16,959,455 0 0 10,875 1,800 متر مربع 1401 1401 منطقه 4
توسعه و تجهیز زمین هاي 

ورزشی روباز و چمن مصنوعی، 
سطح منطقه

103070704-21

5,478,000 0 0 5,478,000 6,000,000 16,135,364 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن 
ورزشی 10308

5,478,000 0 0 5,478,000 6,000,000 16,135,364 0 0 4,143.7 1,322 متر مربع 1401 1401 منطقه 4 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن 
ورزشی، سطح منطقه 103080104-21

145,087,773 0 0 125,970,000 99,990,000 27,568,320 0 6,582,839 0

توسعه و حمایت از زیرساخت ها، 
ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح 

هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی 
و هنري

10800

21,211,000 0 0 21,211,000 26,240,000 6,626,328 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی 
و هنري 10809

21,211,000 0 0 21,211,000 26,240,000 6,626,328 0 0 8,282.3 2,561 متر مربع 1401 1401 منطقه 4 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی 
و هنري، سطح منطقه 108090104-21

59,117,773 0 0 40,000,000 12,000,000 534,934 0 6,582,839 0 توسعه و تجهیز سراي محله 10811

59,117,773 0 0 40,000,000 12,000,000 534,934 0 6,582,839 40,243.5 1,469 متر مربع 1401 1393 منطقه 4 توسعه و تجهیز سراي محله، 
مقبرةالشهدا (بوستان مجیدیه) 108110504-21

10,971,000 0 0 10,971,000 12,500,000 8,760,183 0 0 0 تعمیر و تجهیز سراي محله 10812
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

10,971,000 0 0 10,971,000 12,500,000 8,760,183 0 0 8,280 1,325 متر مربع 1401 1401 منطقه 4 تعمیر و تجهیز سراي محله، 
سطح منطقه 108120104-21

29,560,000 0 0 29,560,000 17,850,000 1,681,026 0 0 0 کمک به ساخت و توسعه مساجد 
و اماکن مذهبی 10814

29,560,000 0 0 29,560,000 17,850,000 1,681,026 0 0 332,134.8 89
تعداد 
مسجد 1401 1401 منطقه 4 کمک به تجهیز مساجد، سطح 

منطقه 108142104-21

24,228,000 0 0 24,228,000 31,400,000 9,965,850 0 0 0 حمایت از توسعه و تجهیز مدارس 10827

24,228,000 0 0 24,228,000 31,400,000 9,965,850 0 0 504,750 48
تعداد 
مدرسه 1401 1401 منطقه 4 کمک به توسعه و تجهیز مدارس، 

سطح منطقه 108270104-21

1,288,332,774 0 0 862,143,000 877,144,719 507,994,223 0 0 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

24,675,000 0 0 24,675,000 22,000,000 4,991,494 0 0 0
توسعه، تجهیز و نگهداري سامانه 

هاي حمل و نقل عمومی غیر 
ریلی

20200

6,707,000 0 0 6,707,000 9,000,000 109,000 0 0 0 احداث ایستگاه هاي حمل و نقل 
عمومی غیرریلی 20203

6,707,000 0 0 6,707,000 9,000,000 109,000 0 0 335,350 20 ایستگاه 1401 1401 منطقه 4
احداث ایستگاه و پل همسطح 

ایستگاه حمل و نقل عمومی 
غیرریلی، سطح منطقه

202030104-21

17,968,000 0 0 17,968,000 13,000,000 4,882,494 0 0 0 تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل 
و نقل عمومی غیر ریلی 20210

17,968,000 0 0 17,968,000 13,000,000 4,882,494 0 0 23,957.3 750 ایستگاه 1401 1401 منطقه 4
تعمیر و تجهیز پل همسطح و 
ایستگاه هاي اتوبوس عادي و 

تندرو، سطح منطقه
202100104-21

119,676,000 0 0 119,676,000 100,135,000 71,852,043 0 0 0 افزایش ایمنی و هوشمندسازي 
حمل و نقل و ترافیک شهر 20400

49,680,000 0 0 49,680,000 45,000,000 39,493,272 0 0 0 اجراي عالیم افقی ترافیکی 20408

49,680,000 0 0 49,680,000 45,000,000 39,493,272 0 0 611.4 81,250 متر طول 1401 1401 منطقه 4 اجراي عالیم افقی ترافیکی، سطح 
منطقه 204080104-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

49,680,000 0 0 49,680,000 35,000,000 20,500,369 0 0 0 تعمیر و تعویض تجهیزات 
ترافیکی 20410

49,680,000 0 0 49,680,000 35,000,000 20,500,369 0 0 4,968 10,000 عدد 1401 1401 منطقه 4 تعمیر و تعویض عالئم عمودي و 
تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه 204100104-21

20,204,000 0 0 20,204,000 20,000,000 11,853,173 0 0 0 تعمیر و تعویض گاردریل و نرده 
ایمنی معابر 20412

20,204,000 0 0 20,204,000 20,000,000 11,853,173 0 0 16,560.7 1,220 متر طول 1401 1401 منطقه 4 تعمیر و تعویض نرده و حفاظ 
ایمنی معابر، سطح منطقه 204120104-21

112,000 0 0 112,000 135,000 5,229 0 0 0 تهیه و نصب چراغ هاي راهنمایی 
و رانندگی 20414

112,000 0 0 112,000 135,000 5,229 0 0 56,000 2 تقاطع 1401 1401 منطقه 4
نصب چراغ هوشمند و عالیم 

هشدار دهنده و خط کشی جهت 
گذر دانش آموزان

204140204-21

70,430,014 0 0 27,452,000 50,000,000 8,101,818 0 0 0 توسعه، تجهیز و نگهداري پایانه 
هاي مسافري شهري 20500

62,978,014 0 0 20,000,000 40,000,000 2,978,014 0 0 0 احداث و توسعه پایانه ها و پارك 
سوارهاي درون شهري 20501

62,978,014 0 0 20,000,000 40,000,000 2,978,014 0 0 16,315.5 3,860 متر مربع 1401 1399 منطقه 4 مسقف کردن پایانه علم و صنعت 205010204-21

7,452,000 0 0 7,452,000 10,000,000 5,123,804 0 0 0 تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك 
سوارهاي درون شهري 20504

7,452,000 0 0 7,452,000 10,000,000 5,123,804 0 0 2,484,000 3 تعداد 1401 1401 منطقه 4
تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك 

سوارهاي درون شهري، سطح 
منطقه

205040104-21

1,073,551,760 0 0 690,340,000 705,009,719 423,048,868 0 0 0 توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور 
و مرور شهري 20900

57,960,000 0 0 57,960,000 60,000,000 33,012,039 0 0 0 طراحی و اصالح هندسی معابر و 
تقاطع هاي موجود 20914

41,400,000 0 0 41,400,000 60,000,000 33,012,039 0 0 20,700 2,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 4 طراحی و اصالح هندسی معابر، 
سطح منطقه 209140104-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

16,560,000 0 0 16,560,000 0 0 0 0 6,624 2,500 متر مربع 1401 1401 منطقه 4 ایمن سازي و رفع نقاط حادثه 
خیز ترافیکی، سطح منطقه 209140304-21

101,981,000 0 0 101,981,000 24,581,192 11,782,488 0 0 0 احداث و توسعه معابر غیر 
بزرگراهی 20920

21,981,000 0 0 21,981,000 24,581,192 11,782,488 0 0 14,654 1,500 متر مکعب 1401 1401 منطقه 4 احداث دیوار حائل معابر، سطح 
منطقه 209200104-21

80,000,000 0 0 80,000,000 0 0 0 0 8,000 10,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 4 ایجاد و راه اندازي کندرو بلوار 
استخر 209200804-21

553,211,760 0 0 170,000,000 200,000,004 183,211,756 0 0 0 طراحی و احداث بزرگراه ها 20922

553,211,760 0 0 170,000,000 200,000,004 183,211,756 0 0 60,519.8 9,141 متر مربع 1401 1399 منطقه 4
احداث بزرگراه شهید باقري از 

استقالل تا اتوبان شهید بابایی و 
تقاطع هاي مربوطه

209222104-21

223,042,000 0 0 223,042,000 269,999,946 138,566,616 0 0 0 مرمت و بهسازي معابر غیر 
20925 بزرگراهی

140,159,000 0 0 140,159,000 140,000,000 76,747,261 0 0 7,008 20,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 4
لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار 
حفاري و همسطح سازي دریچه 

هاي معابر سطح منطقه
209250104-21

82,883,000 0 0 82,883,000 129,999,946 61,819,355 0 0 7,893.6 10,500 متر مربع 1401 1401 منطقه 4 بهسازي و نوسازي معابر غیر 
بزرگراهی، سطح منطقه 209253604-21

24,840,000 0 0 24,840,000 29,999,914 8,799,037 0 0 0 نصب و ترمیم، سنگدال، جداول 20926

24,840,000 0 0 24,840,000 29,999,914 8,799,037 0 0 1,656 15,000 عدد 1401 1401 منطقه 4 نصب و ترمیم سنگدال و جداول، 
سطح منطقه 209260104-21

7,452,000 0 0 7,452,000 10,000,000 4,046,430 0 0 0 بهسازي معابرجهت تردد معلولین 
و سالمندان 20929

7,452,000 0 0 7,452,000 10,000,000 4,046,430 0 0 6,210 1,200 متر مربع 1401 1401 منطقه 4
بهسازي معابر جهت تردد 

معلولین و سالمندان، سطح 
منطقه

209290104-21

71,531,000 0 0 71,531,000 75,428,663 37,523,853 0 0 0 احداث، تجهیز و بهسازي پیاده 
روها و پیاده راه ها 20930
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

37,757,000 0 0 37,757,000 40,000,000 17,655,876 0 0 6,864.9 5,500 متر مربع 1401 1401 منطقه 4
مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و 

همسطح سازي دریچه، سطح 
منطقه

209300204-21

2,674,000 0 0 2,674,000 2,928,663 735,064 0 0 2,674 1,000 ندارد 1401 1401 منطقه 4
مناسب سازي وضعیت حمل و 
نقل و ترافیک (شهر دوستدار 

کودك)
209300304-21

31,100,000 0 0 31,100,000 32,500,000 19,132,913 0 0 4,442.9 7,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 4 بهسازي و نوسازي پیاده روها و 
پیاده راه ها، سطح منطقه 209300404-21

18,630,000 0 0 18,630,000 25,000,000 4,947,269 0 0 0 احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده 20931

18,630,000 0 0 18,630,000 25,000,000 4,947,269 0 0 186,300 100
متر طول 

عرشه 1401 1401 منطقه 4 احداث و بهسازي پل هاي عابر 
پیاده سطح منطقه 209310104-21

7,038,000 0 0 7,038,000 5,000,000 0 0 0 0 مرمت و بهسازي و تجهیز معابر و 
سامانه ویژه دوچرخه 20934

7,038,000 0 0 7,038,000 5,000,000 0 0 0 23,460 300 متر طول 1401 1401 منطقه 4 توسعه، تعمیر و تجهیز معابر 
دوچرخه، سطح منطقه 209340104-21

7,866,000 0 0 7,866,000 5,000,000 1,159,380 0 0 0 تعمیر و تجهیز پارك هاي 
آموزش ترافیک 20936

7,866,000 0 0 7,866,000 5,000,000 1,159,380 0 0 6,621.2 1,188 متر مربع 1401 1401 منطقه 4 تعمیر و تجهیز پارك هاي 
آموزش ترافیک، سطح منطقه 209360104-21

1,909,529,993 0 0 980,866,000 895,324,991 486,377,486 131,903,863 42,571,437 0 خدمات شهري 30000

1,078,223,428 0 0 454,356,000 447,125,359 262,242,188 129,783,612 11,180,769 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز 
شهري و پیراشهري 30100

469,585,493 0 0 190,000,000 75,857,859 62,763,253 129,783,612 11,180,769 0 احداث و توسعه بوستان و 
تفرجگاه 30102

469,585,493 0 0 190,000,000 75,857,859 62,763,253 129,783,612 11,180,769 44.7 10,506,036 متر مربع 1401 1397 منطقه 4 توسعه و مناسب سازي مجموعه 
پارك جنگلی لویزان 301024704-21

14,904,000 0 0 14,904,000 10,000,000 5,124,661 0 0 0 احداث و توسعه فضاي سبز معابر 
شهري 30103

14,904,000 0 0 14,904,000 10,000,000 5,124,661 0 0 1,656 9,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 4 توسعه فضاي سبز بدنه بزرگراهها، 
سطح منطقه 301030304-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

85,285,000 0 0 85,285,000 72,267,500 53,328,334 0 0 0 باز پیرایی، مناسب سازي و 
تجهیز بوستان ها وفضاي سبز 30104

49,681,000 0 0 49,681,000 52,267,500 49,397,829 0 0 5,280.7 9,408 متر مربع 1401 1401 منطقه 4 بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان 
ها و فضاي سبز، سطح منطقه 301040104-21

14,904,000 0 0 14,904,000 20,000,000 3,930,505 0 0 1,490.4 10,000 تعداد 1401 1401 منطقه 4 تامین درخت و درختچه و گل و 
گیاه، سطح منطقه 301040204-21

20,700,000 0 0 20,700,000 0 0 0 0 3,160.3 6,550 متر مربع 1401 1401 منطقه 4
ایمن سازي و استانداردسازي 

وسایل بازي کودکان در بوستان 
هاي سطح منطقه

301040604-21

508,448,935 0 0 164,167,000 289,000,000 141,025,940 0 0 0 طراحی و اجراي شبکه هاي 
آبرسانی فضاي سبز 30107

94,167,000 0 0 94,167,000 60,000,000 25,744,005 0 0 1,681.6 56,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 4
هوشمندسازي، طراحی و اجراي 
شبکه هاي آبرسانی فضاي سبز، 

سطح منطقه
301070104-21

414,281,935 0 0 70,000,000 229,000,000 115,281,935 0 0 20,714.1 20,000 متر طول 1401 1399 منطقه 4 احداث شبکه آب خام، سطح 
منطقه 301070204-21

255,835,002 0 0 155,835,000 186,750,002 77,140,164 0 0 0 زیباسازي منظر شهري 30200

22,770,000 0 0 22,770,000 25,000,000 36,543,208 0 0 0 رنگ آمیزي و پاکسازي نما 30201

22,770,000 0 0 22,770,000 25,000,000 36,543,208 0 0 1,242 18,333 متر مربع 1401 1401 منطقه 4 رنگ آمیزي و پاکسازي نما، 
سطح منطقه 302010104-21

20,204,000 0 0 20,204,000 15,000,000 10,999,999 0 0 0 تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، 
تزئینی، مجسمه و تندیس 30203

20,204,000 0 0 20,204,000 15,000,000 10,999,999 0 0 42,987.2 470 تعداد 1401 1401 منطقه 4
تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، 

شناسایی معابر و مجسمه و 
تندیس، سطح منطقه

302030104-21

184,314,002 0 0 84,314,000 120,000,002 15,132,900 0 0 0 ساماندهی و مناسب سازي 
میادین و معابر خاص شهر 30204

34,314,000 0 0 34,314,000 20,000,000 15,132,900 0 0 428.9 80,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 4 ساماندهی میادین و معابر سطح 
منطقه 302040204-21

150,000,002 0 0 50,000,000 100,000,002 0 0 0 41,666.7 3,600 متر مربع 1401 1400 منطقه 4 ساماندهی بزرگراه بابایی 302040304-21
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

23,102,000 0 0 23,102,000 25,000,000 12,898,303 0 0 0 نورپردازي و زیباسازي معابر 30206

23,102,000 0 0 23,102,000 25,000,000 12,898,303 0 0 8,280.3 2,790 متر مربع 1401 1401 منطقه 4 نورپردازي و زیباسازي معابر، 
سطح منطقه 302060104-21

5,445,000 0 0 5,445,000 1,750,000 1,565,754 0 0 0 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی 30208

5,445,000 0 0 5,445,000 1,750,000 1,565,754 0 0 4,140.7 1,315 متر مربع 1401 1401 منطقه 4 نقاشی دیواري و گرافیک 
محیطی، سطح منطقه 302080104-21

25,337,000 0 0 25,337,000 34,000,000 6,121,817 0 0 0 مدیریت پسماند 30400

22,356,000 0 0 22,356,000 30,000,000 5,395,500 0 0 0 احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات 
جمع آوري و پردازش پسماند 30406

22,356,000 0 0 22,356,000 30,000,000 5,395,500 0 0 41,400 540 عدد 1401 1401 منطقه 4 خرید مخازن پسماند 304060304-21

2,981,000 0 0 2,981,000 4,000,000 726,317 0 0 0 تعمیر و تجهیز تاسیسات جمع 
آوري و پردازش پسماند 30407

2,981,000 0 0 2,981,000 4,000,000 726,317 0 0 3,312.2 900 متر مربع 1401 1401 منطقه 4
تعمیر و تجهیز تاسیسات جمع 
آوري و پردازش پسماند، سطح 

منطقه
304070104-21

76,148,000 0 0 76,148,000 90,999,750 54,760,879 0 0 0

طرح هاي هدایت آب هاي 
سطحی و ساماندهی سیل ها، رود 
دره ها و رودخانه هاي عبوري از 

شهر

30700

14,904,000 0 0 14,904,000 20,000,000 14,000,000 0 0 0 کنترل و پایش آب هاي سطحی 
و زیرزمینی 30702

14,904,000 0 0 14,904,000 20,000,000 14,000,000 0 0 414,000 36 پروژه 1401 1401 منطقه 4 کنترل و پایش آب هاي سطحی 
و زیرزمینی، سطح منطقه 307020104-21

14,904,000 0 0 14,904,000 19,999,750 13,461,523 0 0 0 احداث شبکه هاي اصلی هدایت و 
جمع آوري آبهاي سطحی 30703

14,904,000 0 0 14,904,000 19,999,750 13,461,523 0 0 496,800 30 متر طول 1401 1401 منطقه 4
احداث و بهسازي شبکه هاي 

اصلی هدایت و جمع آوري آبهاي 
سطحی، سطح منطقه

307030104-21

42,129,000 0 0 42,129,000 50,000,000 27,299,356 0 0 0 احداث شبکه فرعی جمع آوري 
آبهاي سطحی 30707
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

42,129,000 0 0 42,129,000 50,000,000 27,299,356 0 0 13,165.3 3,200 متر طول 1401 1401 منطقه 4
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه 

شبکه فرعی جمع آوري آبهاي 
سطحی، سطح منطقه

307070104-21

4,211,000 0 0 4,211,000 1,000,000 0 0 0 0 استفاده مجدد از پساب و رواناب 
سطحی 30711

4,211,000 0 0 4,211,000 1,000,000 0 0 0 526,375 8 دستگاه 1401 1401 منطقه 4

طراحی و اجراي روش هاي 
بازیافت و بازچرخانی آب و 

سیستم هاي تصفیه فاضالب، 
سطح منطقه

307110204-21

33,228,000 0 0 33,228,000 25,950,000 4,580,616 0 0 0 بهبود محیط زیست شهري و 
بهداشت عمومی 30900

4,041,000 0 0 4,041,000 3,450,000 3,015,900 0 0 0 تهیه و اجراي طرح هاي زیست 
محیطی 30901

729,000 0 0 729,000 880,000 470,100 0 0 729 1,000 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 4

استقرار و نگهداشت نظام مدیریت 
محیط زیست ایزو 14001 در 

سازمانها و شرکتها و مناطق 22
گانه

309010204-21

414,000 0 0 414,000 500,000 545,500 0 0 828 500 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 4
ارزیابی اثرات زیست محیطی 
پروژه هاي عمرانی، تولیدي و 

اقتصادي شهرداري تهران
309010304-21

2,898,000 0 0 2,898,000 2,070,000 2,000,300 0 0 828 3,500 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 4

شناسایی و پایش کمی و کیفی 
منابع، شاخص ها و آالینده هاي 
محیط زیست و ارائه راهکارهاي 

رفع آلودگی سطح منطقه

309010404-21

29,187,000 0 0 29,187,000 22,500,000 1,564,717 0 0 0 توسعه انرژي هاي نو 30904

16,560,000 0 0 16,560,000 15,000,000 0 0 0 236,571.4 70 کیلو وات 1401 1393 منطقه 4 توسعه انرژي هاي نو 309040204-21

12,627,000 0 0 12,627,000 7,500,000 1,564,717 0 0 742,764.7 17 ساختمان 1401 1401 منطقه 4
بهینه سازي مصرف انرژي و 

منابع در ساختمانهاي شهرداري 
تهران

309040304-21

440,758,563 0 0 235,962,000 110,499,880 81,531,822 2,120,251 31,390,668 0 توسعه و نگهداري تاسیسات 
شهري 31000
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

80,000,000 0 0 80,000,000 0 0 0 0 0 احداث و توسعه سرویس هاي 
بهداشتی عمومی 31001

30,000,000 0 0 30,000,000 0 0 0 0 30,000,000 1 چشمه 1401 1401 منطقه 4 احداث سرویس بهداشتی بوستان 
دانش 310010204-21

50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0 0 10,000,000 5 چشمه 1401 1401 منطقه 4 احداث سرویس بهداشتی محله 
هاي مبارك آباد و حسین آباد 310010304-21

354,796,563 0 0 150,000,000 102,499,900 68,785,744 2,120,251 31,390,668 0 احداث و توسعه محلهاي اسکان 
کارگري 31006

158,458,936 0 0 50,000,000 49,999,940 24,948,077 2,120,251 31,390,668 100,227 1,581 متر مربع 1401 1392 منطقه 4
توسعه محلهاي اسکان کارگري، 
احداث و تجهیز اسکان کارگري 

خیابان جعفرپناه
310060304-21

196,337,627 0 0 100,000,000 52,499,960 43,837,667 0 0 94,031.4 2,088 متر مربع 1401 1399 منطقه 4 احداث اسکان کارگري نواحی 3 و 
7 310060404-21

5,962,000 0 0 5,962,000 7,999,980 12,746,078 0 0 0
تعمیر، تجهیز و مناسب سازي 

آبخوري ها و سرویس هاي 
بهداشتی عمومی

31008

5,962,000 0 0 5,962,000 7,999,980 12,746,078 0 0 66,988.8 89 چشمه 1401 1401 منطقه 4

تعمیر، تجهیز و مناسب سازي 
آبخوري ها و سرویس هاي 

بهداشتی عمومی در معابر، سطح 
منطقه

310080104-21

12,426,000 0 0 12,426,000 0 0 0 0 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000

12,426,000 0 0 12,426,000 0 0 0 0 0 تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و 
کاهش خطرپذیري شهر 40300

12,426,000 0 0 12,426,000 0 0 0 0 0 مقاوم سازي پل ها و ابنیه فنی 40313

12,426,000 0 0 12,426,000 0 0 0 0 2,318.3 5,360 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 4 ساماندهی گودها و نقاط پرخطر 
سطح منطقه 403130104-21

524,157,000 0 0 524,157,000 58,029,000 70,147,643 0 0 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي 
شهري 60000

37,260,000 0 0 37,260,000 50,000,000 63,676,959 0 0 0 تحول اداري و مدیریت عملکرد 60200
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

37,260,000 0 0 37,260,000 50,000,000 63,676,959 0 0 0 بازسازي و تعمیرات اساسی 
ساختمان هاي اداري 60209

37,260,000 0 0 37,260,000 50,000,000 63,676,959 0 0 46,575 800 متر مربع 1401 1401 منطقه 4
مقاوم سازي، بازسازي و تعمیرات 

اساسی ساختمان هاي اداري، 
سطح منطقه

602090104-21

496,000 0 0 496,000 299,000 0 0 0 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500

496,000 0 0 496,000 299,000 0 0 0 0 مطالعه و پژوهش هاي ماموریت 
اجتماعی و فرهنگی 61503

496,000 0 0 496,000 299,000 0 0 0 826.7 600 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 4 مطالعه و پژوهش هاي اجتماعی 
و فرهنگی، سطح منطقه 615030104-21

6,401,000 0 0 6,401,000 7,730,000 6,470,684 0 0 0 موارد پیش بینی نشده 61700

6,401,000 0 0 6,401,000 7,730,000 6,470,684 0 0 0 اعتبارات فوریتهاي خدمات 
شهري 61706

6,401,000 0 0 6,401,000 7,730,000 6,470,684 0 0 64,010 100 مورد 1401 1401 منطقه 4
اعتبارات فوریتهاي خدمات 

شهري سامانه فوریت هاي شهري 
137،سطح منطقه

617060104-21

480,000,000 0 0 480,000,000 0 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه توسعه 
مدیریت و هوشمندسازي 62600

480,000,000 0 0 480,000,000 0 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه توسعه 
مدیریت و هوشمندسازي 62601

480,000,000 0 0 480,000,000 0 0 0 0 480,000,000 1 ندارد 1401 1401 منطقه 4 اجراي پروژه هاي مستمر توسعه 
محله اي، سطح منطقه 626010104-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 





مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
5,473,414,171 0 جمع کل

498,309,229 0 اجتماعی و فرهنگی 10000
10,752,950 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی 10300
1,999,950 0 غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 10304
1,999,950 150 13,333 تعداد غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 1030401-11
8,753,000 0 فرهنگ سازي و اجراي ورزش هاي همگانی 10305
4,290,000 1,000 4,290 مورد ترویج ورزش همگانی آقایان 1030501-11
4,463,000 1,000 4,463 مورد ترویج ورزش همگانی بانوان 1030502-11

13,559,000 0 ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان 10400
13,559,000 0 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
9,000,000 4,500 2,000 مورد نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 1040304-11
1,559,000 27,839 56 نفر سال ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار) 1040305-11
3,000,000 500,000 6 مورد مدیریت و راهبري سمن سراها 1040309-11

964,800 0 حمایت، توانمندسازي و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت هاي اجتماعی و مردمی 10500
628,800 0 آموزش و ترویج کارآفرینی 10504
628,800 800 786 نفر آموزش و ترویج کارآفرینی 1050401-11
336,000 0 ارتقاي مشارکت هاي اجتماعی شهروندان 10506
336,000 300 1,120 نفر اجراي برنامه هاي مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی 1050601-11

37,691,679 0 توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و 
هنري

10800

16,722,235 0 نکوداشت مناسبت هاي مذهبی و ملی 10817
16,722,235 753 22,200 مورد نکوداشت مناسبت هاي دینی و ملی 1081702-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 5
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
10,679,204 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 10821
8,679,204 692 12,546 مورد اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 1082101-11
2,000,000 1,000,000 2 تعداد اجراي هنر عمومی(هنرهاي تجسمی و المان هاي شهري) 1082126-11
8,570,240 0 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10823
4,000,000 125,000 32 برنامه فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و معنوي 1082301-11
4,570,240 123,520 37 برنامه ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 1082302-11
1,720,000 0 آموزش حقوق و تکالیف شهروندي 10824
1,720,000 500 3,440 مورد آموزش شهروندي 1082401-11
6,200,000 0 حمایت از طرح هاي حوزه سالمت اجتماعی 11000
6,200,000 0 آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 11004
6,000,000 1,244 4,825 مورد آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 1100401-11

200,000 5,000 40 مورد بهبود سالمت اجتماعی و بهداشت روان 1100402-11
3,249,800 0 حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت هاي اجتماعی بانوان 11100

100,000 0 اجراي طرح هاي اجتماعی و فرهنگی کودکان 11102
100,000 50,000 2 مورد اجراي برنامه هاي دبیرخانه مصوبه شهر دوستدار کودك 1110201-11

1,149,800 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی، هنري ویژه بانوان 11104
1,149,800 49,991 23 مورد بهبود مشارکت پذیري و اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري ویژه بانوان 1110401-11
2,000,000 0 توانمندسازي اجتماعی بانوان 11105
2,000,000 50,000 40 مورد توانمندسازي اجتماعی بانوان 1110501-11

425,891,000 0 امور پشتیبانی 11700
15,260,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 11701
9,890,000 115,000 86 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 1170102-11
5,370,000 895,000 6 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 1170103-11

212 

جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 5
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
264,371,000 0 مزایا و کمک ها 11702
102,340,000 1,190,000 86 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 1170202-11

7,245,000 78,750 92 نفر سال هزینه ناهار 1170203-11
1,290,000 215,000 6 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 1170204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 1170205-11

55,660,000 605,000 92 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 1170206-11
20,800,000 400,000 52 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 1170207-11
15,640,000 170,000 92 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 1170208-11
10,856,000 118,000 92 نفر سال پاداش و عیدي 1170209-11
24,840,000 270,000 92 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 1170210-11
20,800,000 520,000 40 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 1170211-11
1,840,000 20,000 92 نفر سال 11-1170212 حق عائله مندي، اوالد

750,000 75,000 10 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 1170213-11
146,260,000 0 خدمات قراردادي 11705
24,070,000 415,000 58 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 1170509-11
8,100,000 450,000 18 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 1170510-11

60,900,000 1,050,000 58 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 1170511-11
18,900,000 1,050,000 18 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 1170512-11
26,100,000 450,000 58 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 1170513-11
8,190,000 455,000 18 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 1170514-11

395,548,750 0 حمل و نقل و ترافیک 20000
3,000,000 0 افزایش و توسعه ظرفیت هاي مدیریتی پلیس راهور 21600
3,000,000 0 اجراي برنامه هاي پلیس راهور 21606
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
3,000,000 300,000 10 برنامه اجراي برنامه انضباط و نظم بخشی بر حمل و نقل 2160601-11

392,548,750 0 امور پشتیبانی 22200
13,675,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 22201
9,200,000 115,000 80 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 2220102-11
4,475,000 895,000 5 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 2220103-11

244,183,750 0 مزایا و کمک ها 22202
95,200,000 1,190,000 80 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 2220202-11

6,693,750 78,750 85 نفر سال هزینه ناهار 2220203-11
1,075,000 215,000 5 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 2220204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 2220205-11

51,425,000 605,000 85 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 2220206-11
22,000,000 400,000 55 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 2220207-11
14,450,000 170,000 85 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 2220208-11
10,030,000 118,000 85 نفر سال پاداش و عیدي 2220209-11
22,950,000 270,000 85 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 2220210-11
15,600,000 520,000 30 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 2220211-11
1,700,000 20,000 85 نفر سال 11-2220212 حق عائله مندي، اوالد

750,000 75,000 10 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 2220213-11
134,690,000 0 خدمات قراردادي 22205
22,410,000 415,000 54 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 2220509-11
7,200,000 450,000 16 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 2220510-11

56,700,000 1,050,000 54 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 2220511-11
16,800,000 1,050,000 16 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 2220512-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
24,300,000 450,000 54 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 2220513-11
7,280,000 455,000 16 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 2220514-11

2,408,260,336 0 خدمات شهري 30000
712,372,705 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
712,372,705 0 نگهداري فضاي سبز 30106
712,372,705 260 2,735,941 متر مربع نگهداري فضاي سبز 3010601-11

1,172,605,681 0 مدیریت پسماند 30400
1,172,605,681 0 رفت و روب شهري 30408
1,172,605,681 9,197 127,504 متر مربع رفت و روب شهري 3040801-11

24,643,200 0 طرح هاي هدایت آب هاي سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه هاي عبوري از شهر 30700
24,643,200 0 برف روبی 30710
24,643,200 400 61,608 مورد خرید مصالح و تجهیزات عملیات برف روبی 3071001-11
13,750,000 0 بهبود محیط زیست شهري و بهداشت عمومی 30900
12,000,000 0 مبارزه با جانوران مضر شهري 30903
12,000,000 1,840 6,523 تعداد مبارزه با جانوران مضر شهري 3090301-11
1,750,000 0 آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهري 30905
1,750,000 500 3,500 برنامه آموزش، فرهنگ سازي و مشارکت شهروندي در حوزه محیط زیست شهري 3090501-11
1,000,000 0 ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهري 31100
1,000,000 0 ساماندهی صنایع و مشاغل 31103
1,000,000 10,000 100 مورد تهیه، نصب و جمع آوري سازه هاي موقت تبلیغات فرهنگی 3110302-11

483,888,750 0 امور پشتیبانی 31500
17,535,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 31501
11,270,000 115,000 98 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 3150102-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
6,265,000 895,000 7 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 3150103-11

300,903,750 0 مزایا و کمک ها 31502
116,620,000 1,190,000 98 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 3150202-11

8,268,750 78,750 105 نفر سال هزینه ناهار 3150203-11
1,505,000 215,000 7 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 3150204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 3150205-11

63,525,000 605,000 105 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 3150206-11
24,800,000 400,000 62 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 3150207-11
17,850,000 170,000 105 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 3150208-11
12,390,000 118,000 105 نفر سال پاداش و عیدي 3150209-11
28,350,000 270,000 105 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 3150210-11
22,360,000 520,000 43 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 3150211-11
2,100,000 20,000 105 نفر سال 11-3150212 حق عائله مندي، اوالد

825,000 75,000 11 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 3150213-11
165,450,000 0 خدمات قراردادي 31505
27,805,000 415,000 67 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 3150509-11
8,550,000 450,000 19 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 3150510-11

70,350,000 1,050,000 67 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 3150511-11
19,950,000 1,050,000 19 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 3150512-11
30,150,000 450,000 67 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 3150513-11

8,645,000 455,000 19 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 3150514-11
384,142,943 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000
82,114,193 0 تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و کاهش خطرپذیري شهر 40300
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
82,114,193 0 افزایش ایمنی اماکن 40306

6,231,500 311,575 20 مورد افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 4030602-11
51,600,000 184,946 279 متر طول الیروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه هاي رسوبگیر 4030604-11
24,282,693 812 29,923 متر طول الیروبی و بازسازي قنوات 4030605-11

302,028,750 0 امور پشتیبانی 40600
10,595,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 40601
7,015,000 115,000 61 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 4060102-11
3,580,000 895,000 4 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 4060103-11

185,588,750 0 مزایا و کمک ها 40602
72,590,000 1,190,000 61 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 4060202-11
5,118,750 78,750 65 نفر سال هزینه ناهار 4060203-11

860,000 215,000 4 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 4060204-11
39,325,000 605,000 65 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 4060206-11
14,000,000 400,000 35 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 4060207-11
11,050,000 170,000 65 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 4060208-11

7,670,000 118,000 65 نفر سال پاداش و عیدي 4060209-11
17,550,000 270,000 65 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 4060210-11
15,600,000 520,000 30 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 4060211-11
1,300,000 20,000 65 نفر سال 11-4060212 حق عائله مندي، اوالد

525,000 75,000 7 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 4060213-11
105,845,000 0 خدمات قراردادي 40605
17,430,000 415,000 42 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 4060509-11
5,850,000 450,000 13 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 4060510-11
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
44,100,000 1,050,000 42 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 4060511-11
13,650,000 1,050,000 13 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 4060512-11
18,900,000 450,000 42 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 4060513-11
5,915,000 455,000 13 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 4060514-11

427,331,000 0 شهرسازي و معماري 50000
427,331,000 0 امور پشتیبانی 50900

15,260,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 50901
9,890,000 115,000 86 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 5090102-11
5,370,000 895,000 6 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 5090103-11

263,936,000 0 مزایا و کمک ها 50902
102,340,000 1,190,000 86 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 5090202-11

7,245,000 78,750 92 نفر سال هزینه ناهار 5090203-11
1,290,000 215,000 6 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 5090204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 5090205-11

55,660,000 605,000 92 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 5090206-11
22,000,000 400,000 55 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 5090207-11
15,640,000 170,000 92 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 5090208-11
10,856,000 118,000 92 نفر سال پاداش و عیدي 5090209-11
24,840,000 270,000 92 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 5090210-11
19,240,000 520,000 37 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 5090211-11
1,840,000 20,000 92 نفر سال 11-5090212 حق عائله مندي، اوالد

675,000 75,000 9 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 5090213-11
148,135,000 0 خدمات قراردادي 50905
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
24,900,000 415,000 60 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 5090509-11

7,650,000 450,000 17 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 5090510-11
63,000,000 1,050,000 60 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 5090511-11
17,850,000 1,050,000 17 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 5090512-11
27,000,000 450,000 60 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 5090513-11
7,735,000 455,000 17 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 5090514-11

1,359,821,912 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
1,349,269,913 0 امور پشتیبانی 60800

36,540,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
23,115,000 115,000 201 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 6080102-11
13,425,000 895,000 15 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080103-11

616,908,000 0 مزایا و کمک ها 60802
239,190,000 1,190,000 201 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 6080202-11
17,010,000 78,750 216 نفر سال هزینه ناهار 6080203-11
3,225,000 215,000 15 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 6080205-11

130,680,000 605,000 216 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 6080206-11
48,000,000 400,000 120 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 6080207-11
36,720,000 170,000 216 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 6080208-11
25,488,000 118,000 216 نفر سال پاداش و عیدي 6080209-11
58,320,000 270,000 216 نفر سال ... فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 6080210-11
49,920,000 520,000 96 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 6080211-11
4,320,000 20,000 216 نفر سال 11-6080212 حق عائله مندي، اوالد
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
1,725,000 75,000 23 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 6080213-11
2,406,550 0 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803
2,406,550 3,306 728 تعداد پست، اینترنت و تلفن 6080304-11

242,116,020 0 اجاره بهاء و کرایه 60804
152,116,020 1,049,076 145 دستگاه کرایه وسائط نقلیه 6080401-11
90,000,000 1,000,000 90 دستگاه روز کرایه وسائط نقلیه سنگین 6080406-11

375,893,386 0 خدمات قراردادي 60805
6,842,702 761 8,987 متر مربع نگهداري و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات 6080501-11

577,367 3,121 185 دستگاه نگهداري و تعمیرات وسایل اداري 6080502-11
980,454 23,914 41 دستگاه نگهداري و تعمیرات جزئی ماشین آالت و وسایط نقلیه 6080503-11
982,316 18 54,878 تعداد تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس 6080504-11
103,752 149 697 مورد خدمات قراردادي،هزینه هاي بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهاي دسته چک و غیره 6080505-11

3,680,000 10,000 368 نفر ساعت حق الجلسه، حق الزحمه ، حق التدریس 6080506-11
58,100,000 415,000 140 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 6080509-11
16,426,796 4,106,699 4 قرارداد بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزي 6080510-11
18,000,000 450,000 40 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 6080523-11

147,000,000 1,050,000 140 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 6080524-11
42,000,000 1,050,000 40 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 6080525-11
63,000,000 450,000 140 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 6080526-11
18,200,000 455,000 40 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 6080527-11
57,911,888 0 هزینه سوخت 60806
3,458,412 500 6,918 متر مربع سوخت دستگاههاي حرارتی 6080601-11
1,075,040 268,760 4 دستگاه سوخت وسائل نقلیه 6080602-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 5
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
5,777,096 8,521 678 نفر سال آب بها مصرفی اداري 6080603-11

17,401,800 1,300 13,386 متر مربع بهاي برق مصرفی اداري 6080604-11
9,334,758 2 4,243,072 متر مربع آب بهاي پارکها و میادین 6080605-11

20,864,782 4 4,741,996 متر مربع بهاي برق پارك ها و میادین 6080606-11
17,494,069 0 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807
1,859,452 179 10,388 متر مربع خرید لوازم جزیی ساختمان 6080701-11
5,001,935 3,170 1,578 نفر سال خرید لوازم مصرفی اداري 6080702-11
1,090,518 26,598 41 دستگاه لوازم یدکی وسائط نقلیه 6080703-11

808,401 7,349 110 نفر سال لباس کارکنان و لوازم خواب 6080704-11
8,306,113 5,287 1,571 مورد سایرموادو لوازم مصرف شدنی 6080705-11

427,650 50 8,553 متر مربع لوازم تنظیف 6080706-11
3,000,000 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500
3,000,000 0 آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی 61505
3,000,000 1,799 1,668 نفر ساعت آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 6150501-11
7,552,000 0 دیپلماسی شهري 62200
7,552,000 0 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201
7,552,000 260,414 29 مورد راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 6220101-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 5
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

2,594,865,913 0 0 1,859,563,000 1,073,965,336 544,298,539 58,874,734 414,045,509 0 جمع کل

246,939,000 0 0 230,399,000 90,750,077 55,198,856 0 0 0 اجتماعی و فرهنگی 10000

20,819,000 0 0 20,819,000 15,000,000 1,899,383 0 0 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و 
نشاط اجتماعی 10300

20,000,000 0 0 20,000,000 0 0 0 0 0 توسعه و تجهیز فضاهاي ورزشی 10307

20,000,000 0 0 20,000,000 0 0 0 0 40,000 500 متر مربع 1401 1401 منطقه 5 احداث سالن ورزشی سراي محله 
کن 103071905-21

819,000 0 0 819,000 15,000,000 1,899,383 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن 
ورزشی 10308

819,000 0 0 819,000 15,000,000 1,899,383 0 0 7,000 117 متر مربع 1401 1401 منطقه 5 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن 
ورزشی، سطح منطقه 103080105-21

8,000,000 0 0 8,000,000 0 0 0 0 0 ساماندهی آسیب دیدگان 
اجتماعی و متکدیان 10400

8,000,000 0 0 8,000,000 0 0 0 0 0
توسعه و تجهیز مدد سراها و سایر 

مراکز خدمات رسانی به آسیب 
دید گان اجتماعی

10402

8,000,000 0 0 8,000,000 0 0 0 0 40,000 200 متر مربع 1401 1401 منطقه 5 احداث و توسعه مرکز کارآفرینی 
در سراي محله کن 104021005-21

218,120,000 0 0 201,580,000 75,750,077 53,299,473 0 0 0

توسعه و حمایت از زیرساخت ها، 
ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح 

هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی 
و هنري

10800

31,500,000 0 0 31,500,000 0 0 0 0 0 توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري 10801

6,500,000 0 0 6,500,000 0 0 0 0 100,000 65 متر مربع 1401 1401 منطقه 5 احداث سالن آمفی تئاتر روباز 
الهام 108010105-21

20,000,000 0 0 20,000,000 0 0 0 0 400,000 50 متر مربع 1401 1401 منطقه 5 طراحی و اجراي موزه قهرمانان 
سالمت پارك صبا 108012205-21

5,000,000 0 0 5,000,000 0 0 0 0 100,000 50 متر مربع 1401 1401 منطقه 5 احداث پاتوق محله اندیشه در 
تقاطع خیابان رحمانی و الله 108012305-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 5
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

24,570,000 0 0 24,570,000 30,000,000 33,055,950 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی 
و هنري 10809

24,570,000 0 0 24,570,000 30,000,000 33,055,950 0 0 12,285 2,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 5 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی 
و هنري، سطح منطقه 108090105-21

98,540,000 0 0 82,000,000 10,000,000 6,540,000 0 0 0 توسعه و تجهیز سراي محله 10811

18,540,000 0 0 2,000,000 10,000,000 6,540,000 0 0 3,219.3 5,759 متر مربع 1401 1399 منطقه 5 بازسازي سراي محله اکباتان 108111705-21

80,000,000 0 0 80,000,000 0 0 0 0 50,000 1,600 متر مربع 1401 1401 منطقه 5 احداث سراي محله مرادآباد 108111905-21

29,110,000 0 0 29,110,000 3,750,000 1,344,914 0 0 0 تعمیر و تجهیز سراي محله 10812

29,110,000 0 0 29,110,000 3,750,000 1,344,914 0 0 18,708.2 1,556 متر مربع 1401 1401 منطقه 5 تعمیر و تجهیز سراي محله، 
سطح منطقه 108120105-21

16,381,000 0 0 16,381,000 10,000,057 1,553,145 0 0 0 کمک به ساخت و توسعه مساجد 
و اماکن مذهبی 10814

16,381,000 0 0 16,381,000 10,000,057 1,553,145 0 0 348,531.9 47
تعداد 
مسجد 1401 1401 منطقه 5 کمک به تجهیز مساجد، سطح 

منطقه 108142205-21

18,019,000 0 0 18,019,000 22,000,020 10,805,464 0 0 0 حمایت از توسعه و تجهیز مدارس 10827

18,019,000 0 0 18,019,000 22,000,020 10,805,464 0 0 948,368.4 19
تعداد 
مدرسه 1401 1401 منطقه 5 کمک به توسعه و تجهیز مدارس، 

سطح منطقه 108270105-21

647,631,000 0 0 647,631,000 533,270,605 276,668,779 0 0 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

20,885,000 0 0 20,885,000 15,500,000 16,544,754 0 0 0
توسعه، تجهیز و نگهداري سامانه 

هاي حمل و نقل عمومی غیر 
ریلی

20200

4,505,000 0 0 4,505,000 5,500,000 7,958,177 0 0 0 احداث ایستگاه هاي حمل و نقل 
عمومی غیرریلی 20203

4,505,000 0 0 4,505,000 5,500,000 7,958,177 0 0 409,545.5 11 ایستگاه 1401 1401 منطقه 5
احداث ایستگاه و پل همسطح 

ایستگاه حمل و نقل عمومی 
غیرریلی، سطح منطقه

202030105-21

16,380,000 0 0 16,380,000 10,000,000 8,586,577 0 0 0 تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل 
و نقل عمومی غیر ریلی 20210
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 5
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

16,380,000 0 0 16,380,000 10,000,000 8,586,577 0 0 24,521 668 ایستگاه 1401 1401 منطقه 5
تعمیر و تجهیز پل همسطح و 
ایستگاه هاي اتوبوس عادي و 

تندرو، سطح منطقه
202100105-21

127,214,000 0 0 127,214,000 103,444,850 48,156,031 0 0 0 افزایش ایمنی و هوشمندسازي 
حمل و نقل و ترافیک شهر 20400

45,023,000 0 0 45,023,000 47,529,450 28,217,126 0 0 0 اجراي عالیم افقی ترافیکی 20408

45,023,000 0 0 45,023,000 47,529,450 28,217,126 0 0 643.2 70,000 متر طول 1401 1401 منطقه 5 اجراي عالیم افقی ترافیکی، سطح 
منطقه 204080105-21

49,140,000 0 0 49,140,000 25,560,500 13,535,360 0 0 0 تعمیر و تعویض تجهیزات 
ترافیکی 20410

49,140,000 0 0 49,140,000 25,560,500 13,535,360 0 0 4,914 10,000 عدد 1401 1401 منطقه 5 تعمیر و تعویض عالئم عمودي و 
تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه 204100105-21

33,051,000 0 0 33,051,000 30,354,900 6,403,545 0 0 0 تعمیر و تعویض گاردریل و نرده 
ایمنی معابر 20412

33,051,000 0 0 33,051,000 30,354,900 6,403,545 0 0 20,465 1,615 متر طول 1401 1401 منطقه 5 تعمیر و تعویض نرده و حفاظ 
ایمنی معابر، سطح منطقه 204120105-21

26,232,000 0 0 26,232,000 32,028,500 13,238,962 0 0 0 توسعه، تجهیز و نگهداري پایانه 
هاي مسافري شهري 20500

8,190,000 0 0 8,190,000 10,000,000 3,109,861 0 0 0 احداث و توسعه پایانه ها و پارك 
سوارهاي درون شهري 20501

8,190,000 0 0 8,190,000 10,000,000 3,109,861 0 0 7,365.1 1,112 متر مربع 1401 1401 منطقه 5 ایمن سازي ایستگاه هاي اتوبوس 
خطوط مترو 205010105-21

18,042,000 0 0 18,042,000 22,028,500 10,129,101 0 0 0 تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك 
سوارهاي درون شهري 20504

18,042,000 0 0 18,042,000 22,028,500 10,129,101 0 0 2,255,250 8 تعداد 1401 1401 منطقه 5
تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك 

سوارهاي درون شهري، سطح 
منطقه

205040105-21

473,300,000 0 0 473,300,000 382,297,255 198,729,033 0 0 0 توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور 
و مرور شهري 20900
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 5
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

34,698,000 0 0 34,698,000 22,366,000 10,771,683 0 0 0 طراحی و اصالح هندسی معابر و 
تقاطع هاي موجود 20914

18,318,000 0 0 18,318,000 22,366,000 10,771,683 0 0 24,555 746 متر مربع 1401 1401 منطقه 5 طراحی و اصالح هندسی معابر، 
سطح منطقه 209140105-21

16,380,000 0 0 16,380,000 0 0 0 0 24,447.8 670 متر مربع 1401 1401 منطقه 5 ایمن سازي و رفع نقاط حادثه 
خیز ترافیکی، سطح منطقه 209140305-21

90,922,000 0 0 90,922,000 24,995,550 23,467,700 0 0 0 احداث و توسعه معابر غیر 
بزرگراهی 20920

30,922,000 0 0 30,922,000 24,995,550 23,467,700 0 0 15,752.4 1,963 متر مکعب 1401 1401 منطقه 5 احداث دیوار حائل معابر، سطح 
منطقه 209200105-21

60,000,000 0 0 60,000,000 0 0 0 0 60,000 1,000 متر طول 1401 1401 منطقه 5 احداث پل ورودي پارك ارم 209200505-21

192,998,000 0 0 192,998,000 215,000,588 123,500,000 0 0 0 مرمت و بهسازي معابر غیر 
20925 بزرگراهی

107,002,000 0 0 107,002,000 120,000,040 65,000,000 0 0 8,190 13,065 متر مربع 1401 1401 منطقه 5
لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار 
حفاري و همسطح سازي دریچه 

هاي معابر سطح منطقه
209250105-21

85,996,000 0 0 85,996,000 95,000,548 58,500,000 0 0 7,781 11,052 متر مربع 1401 1401 منطقه 5 بهسازي و نوسازي معابر غیر 
بزرگراهی، سطح منطقه 209253605-21

37,628,000 0 0 37,628,000 37,420,134 20,150,000 0 0 0 نصب و ترمیم، سنگدال، جداول 20926

37,628,000 0 0 37,628,000 37,420,134 20,150,000 0 0 2,047.4 18,378 عدد 1401 1401 منطقه 5 نصب و ترمیم سنگدال و جداول، 
سطح منطقه 209260105-21

3,557,000 0 0 3,557,000 9,369,000 2,590,368 0 0 0 بهسازي معابرجهت تردد معلولین 
و سالمندان 20929

3,557,000 0 0 3,557,000 9,369,000 2,590,368 0 0 11,292.1 315 متر مربع 1401 1401 منطقه 5
بهسازي معابر جهت تردد 

معلولین و سالمندان، سطح 
منطقه

209290105-21

34,369,000 0 0 34,369,000 37,582,283 9,896,785 0 0 0 احداث، تجهیز و بهسازي پیاده 
روها و پیاده راه ها 20930
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 5
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

19,819,000 0 0 19,819,000 19,818,403 5,723,447 0 0 6,606.3 3,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 5
مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و 

همسطح سازي دریچه، سطح 
منطقه

209300205-21

2,264,000 0 0 2,264,000 2,763,500 0 0 0 24,344.1 93 ندارد 1401 1401 منطقه 5
مناسب سازي وضعیت حمل و 
نقل و ترافیک (شهر دوستدار 

کودك)
209300305-21

12,286,000 0 0 12,286,000 15,000,380 4,173,338 0 0 6,143 2,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 5 بهسازي و نوسازي پیاده روها و 
پیاده راه ها، سطح منطقه 209300405-21

72,113,000 0 0 72,113,000 27,000,000 0 0 0 0 احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده 20931

22,113,000 0 0 22,113,000 27,000,000 0 0 0 204,750 108
متر طول 

عرشه 1401 1401 منطقه 5 احداث و بهسازي پل هاي عابر 
پیاده سطح منطقه 209310105-21

50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0 0 25,000 2,000 دستگاه 1401 1401 منطقه 5
مکانیزاسیون پل عابر بزرگراه 
جناح محدوده خیابان گالب 

(ایستگاه بی آر تی)
209310305-21

4,676,000 0 0 4,676,000 5,708,750 7,792,804 0 0 0 مرمت و بهسازي و تجهیز معابر و 
سامانه ویژه دوچرخه 20934

4,676,000 0 0 4,676,000 5,708,750 7,792,804 0 0 8,189.1 571 متر طول 1401 1401 منطقه 5 توسعه، تعمیر و تجهیز معابر 
دوچرخه، سطح منطقه 209340105-21

2,339,000 0 0 2,339,000 2,854,950 559,692 0 0 0 تعمیر و تجهیز پارك هاي 
آموزش ترافیک 20936

2,339,000 0 0 2,339,000 2,854,950 559,692 0 0 6,551.8 357 متر مربع 1401 1401 منطقه 5 تعمیر و تجهیز پارك هاي 
آموزش ترافیک، سطح منطقه 209360105-21

1,256,104,913 0 0 537,342,000 423,781,028 189,327,001 58,874,734 414,045,509 0 خدمات شهري 30000

857,712,920 0 0 276,692,000 189,000,400 93,833,072 38,838,161 414,045,509 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز 
شهري و پیراشهري 30100

759,020,920 0 0 178,000,000 100,000,000 28,137,250 38,838,161 414,045,509 0 احداث و توسعه بوستان و 
تفرجگاه 30102

709,020,920 0 0 128,000,000 100,000,000 28,137,250 38,838,161 414,045,509 400,576.8 1,770 هکتار 1401 1379 منطقه 5 احداث، توسعه و مناسب سازي 
بوستان کوهسار 301020105-21

50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0 0 5,555.6 9,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 5 احداث باغ باهنر 301020905-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 5
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

60,198,000 0 0 60,198,000 39,000,000 26,085,822 0 0 0 باز پیرایی، مناسب سازي و 
تجهیز بوستان ها وفضاي سبز 30104

45,046,000 0 0 45,046,000 35,000,000 23,525,663 0 0 4,950.1 9,100 متر مربع 1401 1401 منطقه 5 بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان 
ها و فضاي سبز، سطح منطقه 301040105-21

1,229,000 0 0 1,229,000 4,000,000 2,560,159 0 0 9,832 125 تعداد 1401 1401 منطقه 5 تامین درخت و درختچه و گل و 
گیاه، سطح منطقه 301040205-21

13,923,000 0 0 13,923,000 0 0 0 0 3,878.3 3,590 متر مربع 1401 1401 منطقه 5
ایمن سازي و استانداردسازي 

وسایل بازي کودکان در بوستان 
هاي سطح منطقه

301040605-21

38,494,000 0 0 38,494,000 50,000,400 39,610,000 0 0 0 طراحی و اجراي شبکه هاي 
آبرسانی فضاي سبز 30107

38,494,000 0 0 38,494,000 50,000,400 39,610,000 0 0 1,924.7 20,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 5
هوشمندسازي، طراحی و اجراي 
شبکه هاي آبرسانی فضاي سبز، 

سطح منطقه
301070105-21

61,032,000 0 0 61,032,000 47,625,500 21,599,191 0 0 0 زیباسازي منظر شهري 30200

12,286,000 0 0 12,286,000 12,500,500 5,829,973 0 0 0 رنگ آمیزي و پاکسازي نما 30201

12,286,000 0 0 12,286,000 12,500,500 5,829,973 0 0 1,228.6 10,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 5 رنگ آمیزي و پاکسازي نما، 
سطح منطقه 302010105-21

3,072,000 0 0 3,072,000 1,875,000 525,000 0 0 0 تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، 
تزئینی، مجسمه و تندیس 30203

3,072,000 0 0 3,072,000 1,875,000 525,000 0 0 1,024,000 3 تعداد 1401 1401 منطقه 5
تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، 

شناسایی معابر و مجسمه و 
تندیس، سطح منطقه

302030105-21

31,750,000 0 0 31,750,000 18,750,000 8,977,135 0 0 0 ساماندهی و مناسب سازي 
میادین و معابر خاص شهر 30204

31,750,000 0 0 31,750,000 18,750,000 8,977,135 0 0 4,703.7 6,750 متر مربع 1401 1401 منطقه 5
ساماندهی و مناسب سازي 

میادین و معابر خاص شهر، سطح 
منطقه

302040105-21

9,829,000 0 0 9,829,000 12,000,000 5,150,620 0 0 0 نورپردازي و زیباسازي معابر 30206
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 5
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

9,829,000 0 0 9,829,000 12,000,000 5,150,620 0 0 15,726.4 625 متر مربع 1401 1401 منطقه 5 نورپردازي و زیباسازي معابر، 
سطح منطقه 302060105-21

4,095,000 0 0 4,095,000 2,500,000 1,116,462 0 0 0 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی 30208

4,095,000 0 0 4,095,000 2,500,000 1,116,462 0 0 4,095 1,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 5 نقاشی دیواري و گرافیک 
محیطی، سطح منطقه 302080105-21

9,878,000 0 0 9,878,000 12,060,000 6,931,528 0 0 0 مدیریت پسماند 30400

9,878,000 0 0 9,878,000 12,060,000 6,931,528 0 0 0 احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات 
جمع آوري و پردازش پسماند 30406

9,878,000 0 0 9,878,000 12,060,000 6,931,528 0 0 16,885.5 585 عدد 1401 1401 منطقه 5 خرید مخازن پسماند 304060305-21

299,588,993 0 0 161,847,000 148,750,668 58,255,420 20,036,573 0 0

طرح هاي هدایت آب هاي 
سطحی و ساماندهی سیل ها، رود 
دره ها و رودخانه هاي عبوري از 

شهر

30700

9,010,000 0 0 9,010,000 12,500,688 6,500,000 0 0 0 کنترل و پایش آب هاي سطحی 
و زیرزمینی 30702

9,010,000 0 0 9,010,000 12,500,688 6,500,000 0 0 375,416.7 24 پروژه 1401 1401 منطقه 5 کنترل و پایش آب هاي سطحی 
و زیرزمینی، سطح منطقه 307020105-21

5,119,000 0 0 5,119,000 6,249,980 3,250,000 0 0 0 مرمت و بهسازي شبکه اصلی 
جمع آوري آبهاي سطحی 30704

5,119,000 0 0 5,119,000 6,249,980 3,250,000 0 0 127,975 40 متر طول 1401 1401 منطقه 5

مرمت و بهسازي شبکه اصلی 
جمع آوري آبهاي سطحی شامل 

مسیل ها و کانال هاي 
سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، 

آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و 
رسوب گیر، سطح منطقه

307040105-21

64,442,000 0 0 64,442,000 40,000,000 20,800,000 0 0 0 احداث شبکه فرعی جمع آوري 
آبهاي سطحی 30707

64,442,000 0 0 64,442,000 40,000,000 20,800,000 0 0 14,736.3 4,373 متر طول 1401 1401 منطقه 5
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه 

شبکه فرعی جمع آوري آبهاي 
سطحی، سطح منطقه

307070105-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 5
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

221,017,993 0 0 83,276,000 90,000,000 27,705,420 20,036,573 0 0 استفاده مجدد از پساب و رواناب 
سطحی 30711

3,276,000 0 0 3,276,000 0 0 0 0 858.5 3,816 دستگاه 1401 1401 منطقه 5

طراحی و اجراي روش هاي 
بازیافت و بازچرخانی آب و 

سیستم هاي تصفیه فاضالب، 
سطح منطقه

307110205-21

217,741,993 0 0 80,000,000 90,000,000 27,705,420 20,036,573 0 456,482.2 477 متر مکعب 1401 1398 منطقه 5 خرید و انتقال پساب تصفیه خانه 
شهرك اکباتان 307110405-21

11,318,000 0 0 11,318,000 18,317,000 3,536,655 0 0 0 بهبود محیط زیست شهري و 
بهداشت عمومی 30900

2,144,000 0 0 2,144,000 2,617,000 860,400 0 0 0 تهیه و اجراي طرح هاي زیست 
محیطی 30901

649,000 0 0 649,000 792,000 77,000 0 0 819.4 792 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 5

استقرار و نگهداشت نظام مدیریت 
محیط زیست ایزو 14001 در 

سازمانها و شرکتها و مناطق 22
گانه

309010205-21

82,000 0 0 82,000 100,000 0 0 0 820 100 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 5
ارزیابی اثرات زیست محیطی 
پروژه هاي عمرانی، تولیدي و 

اقتصادي شهرداري تهران
309010305-21

1,413,000 0 0 1,413,000 1,725,000 783,400 0 0 819.1 1,725 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 5

شناسایی و پایش کمی و کیفی 
منابع، شاخص ها و آالینده هاي 
محیط زیست و ارائه راهکارهاي 

رفع آلودگی سطح منطقه

309010405-21

9,174,000 0 0 9,174,000 15,700,000 2,676,255 0 0 0 توسعه انرژي هاي نو 30904

6,553,000 0 0 6,553,000 10,000,000 0 0 0 409,562.5 16 کیلو وات 1401 1393 منطقه 5 توسعه انرژي هاي نو 309040205-21

2,621,000 0 0 2,621,000 5,700,000 2,676,255 0 0 819.1 3,200 ساختمان 1401 1401 منطقه 5
بهینه سازي مصرف انرژي و 

منابع در ساختمانهاي شهرداري 
تهران

309040305-21

16,575,000 0 0 16,575,000 8,027,460 5,171,136 0 0 0 توسعه و نگهداري تاسیسات 
شهري 31000
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 5
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 0 احداث و توسعه سرویس هاي 
بهداشتی عمومی 31001

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 10,000,000 1 چشمه 1401 1401 منطقه 5 احداث سرویس بهداشتی پارك 
ستاره 310010205-21

6,575,000 0 0 6,575,000 8,027,460 5,171,136 0 0 0
تعمیر، تجهیز و مناسب سازي 

آبخوري ها و سرویس هاي 
بهداشتی عمومی

31008

6,575,000 0 0 6,575,000 8,027,460 5,171,136 0 0 85,389.6 77 چشمه 1401 1401 منطقه 5

تعمیر، تجهیز و مناسب سازي 
آبخوري ها و سرویس هاي 

بهداشتی عمومی در معابر، سطح 
منطقه

310080105-21

8,191,000 0 0 8,191,000 0 0 0 0 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000

8,191,000 0 0 8,191,000 0 0 0 0 0 تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و 
کاهش خطرپذیري شهر 40300

8,191,000 0 0 8,191,000 0 0 0 0 0 مقاوم سازي پل ها و ابنیه فنی 40313

8,191,000 0 0 8,191,000 0 0 0 0 2,047.8 4,000 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 5 ساماندهی گودها و نقاط پرخطر 
سطح منطقه 403130105-21

436,000,000 0 0 436,000,000 26,163,626 23,103,903 0 0 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي 
شهري 60000

40,951,000 0 0 40,951,000 20,000,000 17,644,124 0 0 0 تحول اداري و مدیریت عملکرد 60200

40,951,000 0 0 40,951,000 20,000,000 17,644,124 0 0 0 بازسازي و تعمیرات اساسی 
ساختمان هاي اداري 60209

40,951,000 0 0 40,951,000 20,000,000 17,644,124 0 0 81,738.5 501 متر مربع 1401 1401 منطقه 5
مقاوم سازي، بازسازي و تعمیرات 

اساسی ساختمان هاي اداري، 
سطح منطقه

602090105-21

410,000 0 0 410,000 500,500 0 0 0 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500

410,000 0 0 410,000 500,500 0 0 0 0 مطالعه و پژوهش هاي ماموریت 
اجتماعی و فرهنگی 61503

410,000 0 0 410,000 500,500 0 0 0 818.4 501 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 5 مطالعه و پژوهش هاي اجتماعی 
و فرهنگی، سطح منطقه 615030105-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 5
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

4,639,000 0 0 4,639,000 5,663,126 5,459,778 0 0 0 موارد پیش بینی نشده 61700

4,639,000 0 0 4,639,000 5,663,126 5,459,778 0 0 0 اعتبارات فوریتهاي خدمات 
شهري 61706

4,639,000 0 0 4,639,000 5,663,126 5,459,778 0 0 2,120.2 2,188 مورد 1401 1401 منطقه 5
اعتبارات فوریتهاي خدمات 

شهري سامانه فوریت هاي شهري 
137،سطح منطقه

617060105-21

390,000,000 0 0 390,000,000 0 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه توسعه 
مدیریت و هوشمندسازي 62600

390,000,000 0 0 390,000,000 0 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه توسعه 
مدیریت و هوشمندسازي 62601

390,000,000 0 0 390,000,000 0 0 0 0 390,000,000 1 ندارد 1401 1401 منطقه 5 اجراي پروژه هاي مستمر توسعه 
محله اي، سطح منطقه 626010105-21

231 

جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 5
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 





مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
3,980,604,151 0 جمع کل

512,949,612 0 اجتماعی و فرهنگی 10000
18,000,000 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی 10300

6,000,000 0 غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 10304
6,000,000 171 35,000 تعداد غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 1030401-11

12,000,000 0 فرهنگ سازي و اجراي ورزش هاي همگانی 10305
6,000,000 800 7,500 مورد ترویج ورزش همگانی آقایان 1030501-11
6,000,000 1,200 5,000 مورد ترویج ورزش همگانی بانوان 1030502-11

27,769,200 0 ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان 10400
27,769,200 0 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
20,000,000 5,000 4,000 مورد نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 1040304-11

1,769,200 136,092 13 نفر سال ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار) 1040305-11
6,000,000 600,000 10 مورد مدیریت و راهبري سمن سراها 1040309-11
1,000,000 0 حمایت، توانمندسازي و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت هاي اجتماعی و مردمی 10500

500,000 0 آموزش و ترویج کارآفرینی 10504
500,000 714 700 نفر آموزش و ترویج کارآفرینی 1050401-11
500,000 0 ارتقاي مشارکت هاي اجتماعی شهروندان 10506
500,000 294 1,700 نفر اجراي برنامه هاي مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی 1050601-11

51,320,002 0 توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و 
هنري

10800

10,000,000 0 نکوداشت مناسبت هاي مذهبی و ملی 10817
10,000,000 1,428,571 7 مورد نکوداشت مناسبت هاي دینی و ملی 1081702-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 6
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
27,700,002 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 10821
15,000,000 750,000 20 مورد اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 1082101-11
12,700,002 1,058,334 12 تعداد اجراي هنر عمومی(هنرهاي تجسمی و المان هاي شهري) 1082126-11
9,000,000 0 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10823
4,000,000 100,000 40 برنامه فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و معنوي 1082301-11
5,000,000 50,000 100 برنامه ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 1082302-11
4,620,000 0 آموزش حقوق و تکالیف شهروندي 10824
4,620,000 300 15,400 مورد آموزش شهروندي 1082401-11
3,141,320 0 حمایت از طرح هاي حوزه سالمت اجتماعی 11000
3,141,320 0 آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 11004
2,941,320 1,478 1,990 مورد آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 1100401-11

200,000 20,000 10 مورد بهبود سالمت اجتماعی و بهداشت روان 1100402-11
5,805,590 0 حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت هاي اجتماعی بانوان 11100

403,590 0 اجراي طرح هاي اجتماعی و فرهنگی کودکان 11102
403,590 20,179 20 مورد اجراي برنامه هاي دبیرخانه مصوبه شهر دوستدار کودك 1110201-11

3,902,000 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی، هنري ویژه بانوان 11104
3,902,000 487,750 8 مورد بهبود مشارکت پذیري و اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري ویژه بانوان 1110401-11
1,500,000 0 توانمندسازي اجتماعی بانوان 11105
1,500,000 500,000 3 مورد توانمندسازي اجتماعی بانوان 1110501-11

405,913,500 0 امور پشتیبانی 11700
16,450,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 11701
8,395,000 115,000 73 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 1170102-11
8,055,000 895,000 9 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 1170103-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
234,863,500 0 مزایا و کمک ها 11702
86,870,000 1,190,000 73 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 1170202-11
6,457,500 78,750 82 نفر سال هزینه ناهار 1170203-11
1,935,000 215,000 9 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 1170204-11
4,620,000 2,310,000 2 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 1170205-11

49,610,000 605,000 82 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 1170206-11
18,800,000 400,000 47 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 1170207-11
13,940,000 170,000 82 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 1170208-11

9,676,000 118,000 82 نفر سال پاداش و عیدي 1170209-11
22,140,000 270,000 82 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 1170210-11
18,200,000 520,000 35 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 1170211-11

1,640,000 20,000 82 نفر سال 11-1170212 حق عائله مندي، اوالد
975,000 75,000 13 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 1170213-11

154,600,000 0 خدمات قراردادي 11705
18,675,000 415,000 45 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 1170509-11
15,750,000 450,000 35 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 1170510-11
47,250,000 1,050,000 45 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 1170511-11
36,750,000 1,050,000 35 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 1170512-11
20,250,000 450,000 45 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 1170513-11
15,925,000 455,000 35 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 1170514-11

227,598,750 0 حمل و نقل و ترافیک 20000
2,500,000 0 افزایش و توسعه ظرفیت هاي مدیریتی پلیس راهور 21600
2,500,000 0 اجراي برنامه هاي پلیس راهور 21606
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
2,500,000 250,000 10 برنامه اجراي برنامه انضباط و نظم بخشی بر حمل و نقل 2160601-11

225,098,750 0 امور پشتیبانی 22200
9,075,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 22201
4,600,000 115,000 40 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 2220102-11
4,475,000 895,000 5 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 2220103-11

129,048,750 0 مزایا و کمک ها 22202
47,600,000 1,190,000 40 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 2220202-11
3,543,750 78,750 45 نفر سال هزینه ناهار 2220203-11
1,075,000 215,000 5 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 2220204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 2220205-11

27,225,000 605,000 45 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 2220206-11
8,800,000 400,000 22 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 2220207-11
7,650,000 170,000 45 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 2220208-11
5,310,000 118,000 45 نفر سال پاداش و عیدي 2220209-11

12,150,000 270,000 45 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 2220210-11
11,960,000 520,000 23 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 2220211-11

900,000 20,000 45 نفر سال 11-2220212 حق عائله مندي، اوالد
525,000 75,000 7 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 2220213-11

86,975,000 0 خدمات قراردادي 22205
10,375,000 415,000 25 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 2220509-11
9,000,000 450,000 20 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 2220510-11

26,250,000 1,050,000 25 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 2220511-11
21,000,000 1,050,000 20 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 2220512-11
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
11,250,000 450,000 25 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 2220513-11
9,100,000 455,000 20 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 2220514-11

1,684,703,172 0 خدمات شهري 30000
568,730,226 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
568,730,226 0 نگهداري فضاي سبز 30106
568,730,226 57 10,000,000 متر مربع نگهداري فضاي سبز 3010601-11
750,082,272 0 مدیریت پسماند 30400
750,082,272 0 رفت و روب شهري 30408
750,082,272 958 783,000 متر مربع رفت و روب شهري 3040801-11

14,786,674 0 طرح هاي هدایت آب هاي سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه هاي عبوري از شهر 30700
14,786,674 0 برف روبی 30710
14,786,674 389 38,000 مورد خرید مصالح و تجهیزات عملیات برف روبی 3071001-11
15,000,000 0 بهبود محیط زیست شهري و بهداشت عمومی 30900
13,000,000 0 مبارزه با جانوران مضر شهري 30903
13,000,000 1,300 10,000 تعداد مبارزه با جانوران مضر شهري 3090301-11
2,000,000 0 آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهري 30905
2,000,000 800 2,500 برنامه آموزش، فرهنگ سازي و مشارکت شهروندي در حوزه محیط زیست شهري 3090501-11
1,000,000 0 ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهري 31100
1,000,000 0 ساماندهی صنایع و مشاغل 31103
1,000,000 10,000 100 مورد تهیه، نصب و جمع آوري سازه هاي موقت تبلیغات فرهنگی 3110302-11

335,104,000 0 امور پشتیبانی 31500
14,060,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 31501
6,900,000 115,000 60 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 3150102-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
7,160,000 895,000 8 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 3150103-11

195,449,000 0 مزایا و کمک ها 31502
71,400,000 1,190,000 60 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 3150202-11
5,355,000 78,750 68 نفر سال هزینه ناهار 3150203-11
1,720,000 215,000 8 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 3150204-11
4,620,000 2,310,000 2 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 3150205-11

41,140,000 605,000 68 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 3150206-11
14,000,000 400,000 35 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 3150207-11
11,560,000 170,000 68 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 3150208-11
8,024,000 118,000 68 نفر سال پاداش و عیدي 3150209-11

18,360,000 270,000 68 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 3150210-11
17,160,000 520,000 33 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 3150211-11
1,360,000 20,000 68 نفر سال 11-3150212 حق عائله مندي، اوالد

750,000 75,000 10 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 3150213-11
125,595,000 0 خدمات قراردادي 31505
15,355,000 415,000 37 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 3150509-11
12,600,000 450,000 28 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 3150510-11
38,850,000 1,050,000 37 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 3150511-11
29,400,000 1,050,000 28 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 3150512-11
16,650,000 450,000 37 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 3150513-11
12,740,000 455,000 28 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 3150514-11

271,328,829 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000
46,590,079 0 تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و کاهش خطرپذیري شهر 40300
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
46,590,079 0 افزایش ایمنی اماکن 40306
9,000,000 300,000 30 مورد افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 4030602-11

15,000,000 30,000 500 متر طول الیروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه هاي رسوبگیر 4030604-11
22,590,079 22,590 1,000 متر طول الیروبی و بازسازي قنوات 4030605-11

224,738,750 0 امور پشتیبانی 40600
9,075,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 40601
4,600,000 115,000 40 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 4060102-11
4,475,000 895,000 5 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 4060103-11

128,688,750 0 مزایا و کمک ها 40602
47,600,000 1,190,000 40 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 4060202-11
3,543,750 78,750 45 نفر سال هزینه ناهار 4060203-11
1,075,000 215,000 5 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 4060204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 4060205-11

27,225,000 605,000 45 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 4060206-11
10,000,000 400,000 25 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 4060207-11

7,650,000 170,000 45 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 4060208-11
5,310,000 118,000 45 نفر سال پاداش و عیدي 4060209-11

12,150,000 270,000 45 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 4060210-11
10,400,000 520,000 20 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 4060211-11

900,000 20,000 45 نفر سال 11-4060212 حق عائله مندي، اوالد
525,000 75,000 7 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 4060213-11

86,975,000 0 خدمات قراردادي 40605
10,375,000 415,000 25 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 4060509-11
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
9,000,000 450,000 20 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 4060510-11

26,250,000 1,050,000 25 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 4060511-11
21,000,000 1,050,000 20 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 4060512-11
11,250,000 450,000 25 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 4060513-11
9,100,000 455,000 20 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 4060514-11

227,048,750 0 شهرسازي و معماري 50000
227,048,750 0 امور پشتیبانی 50900

9,075,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 50901
4,600,000 115,000 40 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 5090102-11
4,475,000 895,000 5 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 5090103-11

130,998,750 0 مزایا و کمک ها 50902
47,600,000 1,190,000 40 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 5090202-11
3,543,750 78,750 45 نفر سال هزینه ناهار 5090203-11
1,075,000 215,000 5 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 5090204-11
4,620,000 2,310,000 2 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 5090205-11

27,225,000 605,000 45 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 5090206-11
10,000,000 400,000 25 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 5090207-11

7,650,000 170,000 45 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 5090208-11
5,310,000 118,000 45 نفر سال پاداش و عیدي 5090209-11

12,150,000 270,000 45 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 5090210-11
10,400,000 520,000 20 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 5090211-11

900,000 20,000 45 نفر سال 11-5090212 حق عائله مندي، اوالد
525,000 75,000 7 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 5090213-11
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
86,975,000 0 خدمات قراردادي 50905
10,375,000 415,000 25 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 5090509-11
9,000,000 450,000 20 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 5090510-11

26,250,000 1,050,000 25 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 5090511-11
21,000,000 1,050,000 20 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 5090512-11
11,250,000 450,000 25 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 5090513-11
9,100,000 455,000 20 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 5090514-11

1,056,975,038 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
1,049,011,068 0 امور پشتیبانی 60800

35,815,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
17,020,000 115,000 148 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 6080102-11
18,795,000 895,000 21 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080103-11

481,165,750 0 مزایا و کمک ها 60802
176,120,000 1,190,000 148 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 6080202-11
13,308,750 78,750 169 نفر سال هزینه ناهار 6080203-11
4,515,000 215,000 21 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080204-11
9,240,000 2,310,000 4 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 6080205-11

102,245,000 605,000 169 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 6080206-11
40,000,000 400,000 100 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 6080207-11
28,730,000 170,000 169 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 6080208-11
19,942,000 118,000 169 نفر سال پاداش و عیدي 6080209-11
45,630,000 270,000 169 نفر سال ... فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 6080210-11
35,880,000 520,000 69 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 6080211-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 6
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
3,380,000 20,000 169 نفر سال 11-6080212 حق عائله مندي، اوالد
2,175,000 75,000 29 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 6080213-11
1,807,476 0 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803
1,807,476 1,807 1,000 تعداد پست، اینترنت و تلفن 6080304-11

146,626,926 0 اجاره بهاء و کرایه 60804
120,736,830 1,059,095 114 دستگاه کرایه وسائط نقلیه 6080401-11
25,890,096 2,157,508 12 دستگاه روز کرایه وسائط نقلیه سنگین 6080406-11

325,854,799 0 خدمات قراردادي 60805
3,060,000 3,060 1,000 متر مربع نگهداري و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات 6080501-11

287,856 3,998 72 دستگاه نگهداري و تعمیرات وسایل اداري 6080502-11
439,447 3,855 114 دستگاه نگهداري و تعمیرات جزئی ماشین آالت و وسایط نقلیه 6080503-11
866,052 18 48,114 تعداد تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس 6080504-11
62,370 62 1,000 مورد خدمات قراردادي،هزینه هاي بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهاي دسته چک و غیره 6080505-11

1,972,674 4,907 402 نفر ساعت حق الجلسه، حق الزحمه ، حق التدریس 6080506-11
38,180,000 415,000 92 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 6080509-11

6,136,400 153,410 40 قرارداد بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزي 6080510-11
31,500,000 450,000 70 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 6080523-11
96,600,000 1,050,000 92 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 6080524-11
73,500,000 1,050,000 70 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 6080525-11
41,400,000 450,000 92 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 6080526-11
31,850,000 455,000 70 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 6080527-11
50,702,900 0 هزینه سوخت 60806
3,830,400 504 7,600 متر مربع سوخت دستگاههاي حرارتی 6080601-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 6
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
1,514,706 252,451 6 دستگاه سوخت وسائل نقلیه 6080602-11
3,120,000 10,000 312 نفر سال آب بها مصرفی اداري 6080603-11

14,164,500 1,491 9,500 متر مربع بهاي برق مصرفی اداري 6080604-11
6,690,000 6,690 1,000 متر مربع آب بهاي پارکها و میادین 6080605-11

21,383,294 2,138 10,000 متر مربع بهاي برق پارك ها و میادین 6080606-11
7,038,217 0 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807

692,842 693 1,000 متر مربع خرید لوازم جزیی ساختمان 6080701-11
1,500,000 1,000 1,500 نفر سال خرید لوازم مصرفی اداري 6080702-11

649,539 28,241 23 دستگاه لوازم یدکی وسائط نقلیه 6080703-11
352,836 11,026 32 نفر سال لباس کارکنان و لوازم خواب 6080704-11

3,500,000 11,667 300 مورد سایرموادو لوازم مصرف شدنی 6080705-11
343,000 343 1,000 متر مربع لوازم تنظیف 6080706-11

4,463,970 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500
4,463,970 0 آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی 61505
4,463,970 2,199 2,030 نفر ساعت آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 6150501-11
3,500,000 0 دیپلماسی شهري 62200
3,500,000 0 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201
3,500,000 233,333 15 مورد راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 6220101-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 6
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

1,569,807,134 0 0 1,463,324,000 894,406,634 363,881,020 40,947,327 0 0 جمع کل

136,480,000 0 0 106,480,000 90,750,048 22,413,651 0 0 0 اجتماعی و فرهنگی 10000

51,173,000 0 0 21,173,000 44,000,040 1,047,890 0 0 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و 
نشاط اجتماعی 10300

40,000,000 0 0 10,000,000 30,000,000 0 0 0 0 ایجاد و توسعه زیرساخت فضاهاي 
تفریحی 10302

40,000,000 0 0 10,000,000 30,000,000 0 0 0 13,333.3 3,000 متر مربع 1401 1400 منطقه 6
باززنده سازي و بازپیرایی خیابان 

ولیعصر (عج) در محدوده 
شهرداري منطقه

103020306-21

5,586,000 0 0 5,586,000 7,000,000 0 0 0 0 توسعه و تجهیز فضاهاي ورزشی 10307

5,586,000 0 0 5,586,000 7,000,000 0 0 0 7,980 700 متر مربع 1401 1401 منطقه 6
توسعه و تجهیز زمین هاي 

ورزشی روباز و چمن مصنوعی، 
سطح منطقه

103070206-21

5,587,000 0 0 5,587,000 7,000,040 1,047,890 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن 
ورزشی 10308

5,587,000 0 0 5,587,000 7,000,040 1,047,890 0 0 3,990.7 1,400 متر مربع 1401 1401 منطقه 6 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن 
ورزشی، سطح منطقه 103080106-21

15,000,000 0 0 15,000,000 0 0 0 0 0 ساماندهی آسیب دیدگان 
اجتماعی و متکدیان 10400

15,000,000 0 0 15,000,000 0 0 0 0 0
توسعه و تجهیز مدد سراها و سایر 

مراکز خدمات رسانی به آسیب 
دید گان اجتماعی

10402

15,000,000 0 0 15,000,000 0 0 0 0 60,000 250 متر مربع 1401 1401 منطقه 6 احداث پاتوق محلی (مهد 
سالمند) در پارك نظامی گنجوي 104020306-21

70,307,000 0 0 70,307,000 46,750,008 21,365,761 0 0 0

توسعه و حمایت از زیرساخت ها، 
ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح 

هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی 
و هنري

10800

15,000,000 0 0 15,000,000 0 0 0 0 0 توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري 10801
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 6
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

15,000,000 0 0 15,000,000 0 0 0 0 300,000 50 متر مربع 1401 1401 منطقه 6 نصب و اجراي مقبره الشهداء 
محله والفجر 108012006-21

3,990,000 0 0 3,990,000 5,000,000 1,153,554 0 0 0 تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و 
قرائت خانه ها 10802

3,990,000 0 0 3,990,000 5,000,000 1,153,554 0 0 15,960 250 متر مربع 1401 1401 منطقه 6 تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و 
قرائت خانه ها، سطح منطقه 108020106-21

13,566,000 0 0 13,566,000 17,000,000 6,512,729 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی 
و هنري 10809

13,566,000 0 0 13,566,000 17,000,000 6,512,729 0 0 15,960 850 متر مربع 1401 1401 منطقه 6 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی 
و هنري، سطح منطقه 108090106-21

14,983,000 0 0 14,983,000 8,750,000 7,547,029 0 0 0 تعمیر و تجهیز سراي محله 10812

6,983,000 0 0 6,983,000 8,750,000 7,547,029 0 0 8,728.8 800 متر مربع 1401 1401 منطقه 6 تعمیر و تجهیز سراي محله، 
سطح منطقه 108120106-21

5,000,000 0 0 5,000,000 0 0 0 0 0 0 متر مربع 1402 1401 منطقه 6 بازسازي و مرمت سراي محله 
وصال شیرازي 108120206-21

3,000,000 0 0 3,000,000 0 0 0 0 3,000,000 1 متر مربع 1402 1401 منطقه 6 بازسازي و مرمت سراي محله 
ایرانشهر 108120306-21

14,788,000 0 0 14,788,000 6,000,008 617,900 0 0 0 کمک به ساخت و توسعه مساجد 
و اماکن مذهبی 10814

4,788,000 0 0 4,788,000 6,000,008 617,900 0 0 478,800 10
تعداد 
مسجد 1401 1401 منطقه 6 کمک به تجهیز مساجد، سطح 

منطقه 108141206-21

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 100,000 100 متر مربع 1401 1401 منطقه 6 کمک به بازسازي مسجد امیر 108141506-21

7,980,000 0 0 7,980,000 10,000,000 5,534,549 0 0 0 حمایت از توسعه و تجهیز مدارس 10827

7,980,000 0 0 7,980,000 10,000,000 5,534,549 0 0 798,000 10
تعداد 
مدرسه 1401 1401 منطقه 6 کمک به توسعه و تجهیز مدارس، 

سطح منطقه 108270106-21

450,500,000 0 0 450,500,000 425,209,106 199,096,965 0 0 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

28,729,000 0 0 28,729,000 19,000,020 4,921,022 0 0 0
توسعه، تجهیز و نگهداري سامانه 

هاي حمل و نقل عمومی غیر 
ریلی

20200
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 6
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

7,981,000 0 0 7,981,000 10,000,020 1,676,252 0 0 0 احداث ایستگاه هاي حمل و نقل 
عمومی غیرریلی 20203

7,981,000 0 0 7,981,000 10,000,020 1,676,252 0 0 319,240 25 ایستگاه 1401 1401 منطقه 6
احداث ایستگاه و پل همسطح 

ایستگاه حمل و نقل عمومی 
غیرریلی، سطح منطقه

202030106-21

20,748,000 0 0 20,748,000 9,000,000 3,244,770 0 0 0 تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل 
و نقل عمومی غیر ریلی 20210

20,748,000 0 0 20,748,000 9,000,000 3,244,770 0 0 23,930.8 867 ایستگاه 1401 1401 منطقه 6
تعمیر و تجهیز پل همسطح و 
ایستگاه هاي اتوبوس عادي و 

تندرو، سطح منطقه
202100106-21

107,030,000 0 0 107,030,000 52,209,006 18,911,007 0 0 0 افزایش ایمنی و هوشمندسازي 
حمل و نقل و ترافیک شهر 20400

50,833,000 0 0 50,833,000 35,000,000 11,813,098 0 0 0 اجراي عالیم افقی ترافیکی 20408

50,833,000 0 0 50,833,000 35,000,000 11,813,098 0 0 635.4 80,000 متر طول 1401 1401 منطقه 6 اجراي عالیم افقی ترافیکی، سطح 
منطقه 204080106-21

38,831,000 0 0 38,831,000 10,000,000 5,450,938 0 0 0 تعمیر و تعویض تجهیزات 
ترافیکی 20410

38,831,000 0 0 38,831,000 10,000,000 5,450,938 0 0 4,568.4 8,500 عدد 1401 1401 منطقه 6 تعمیر و تعویض عالئم عمودي و 
تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه 204100106-21

17,157,000 0 0 17,157,000 7,000,006 1,646,970 0 0 0 تعمیر و تعویض گاردریل و نرده 
ایمنی معابر 20412

17,157,000 0 0 17,157,000 7,000,006 1,646,970 0 0 19,063.3 900 متر طول 1401 1401 منطقه 6 تعمیر و تعویض نرده و حفاظ 
ایمنی معابر، سطح منطقه 204120106-21

209,000 0 0 209,000 209,000 0 0 0 0 تهیه و نصب چراغ هاي راهنمایی 
و رانندگی 20414

209,000 0 0 209,000 209,000 0 0 0 52,250 4 تقاطع 1401 1401 منطقه 6
نصب چراغ هوشمند و عالیم 

هشدار دهنده و خط کشی جهت 
گذر دانش آموزان

204140206-21

53,394,000 0 0 53,394,000 1,000,000 1,283,708 0 0 0 توسعه، تجهیز و نگهداري پایانه 
هاي مسافري شهري 20500
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0 0 0 احداث و توسعه پایانه ها و پارك 
سوارهاي درون شهري 20501

50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0 0 25,000 2,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 6 طراحی و اجراي مسقف سازي 
پایانه بیهقی و ولفجر 205010106-21

3,394,000 0 0 3,394,000 1,000,000 1,283,708 0 0 0 تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك 
سوارهاي درون شهري 20504

1,000,000 0 0 1,000,000 1,000,000 1,283,708 0 0 1,000 1,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 6 تعمیر و تجهیز پارك سوار بیهقی 205040106-21

2,394,000 0 0 2,394,000 0 0 0 0 6,000 399 تعداد 1401 1401 منطقه 6
تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك 

سوارهاي درون شهري، سطح 
منطقه

205040206-21

261,347,000 0 0 261,347,000 353,000,080 173,981,229 0 0 0 توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور 
و مرور شهري 20900

23,940,000 0 0 23,940,000 17,000,000 10,928,168 0 0 0 طراحی و اصالح هندسی معابر و 
تقاطع هاي موجود 20914

21,546,000 0 0 21,546,000 17,000,000 10,928,168 0 0 23,940 900 متر مربع 1401 1401 منطقه 6 طراحی و اصالح هندسی معابر، 
سطح منطقه 209140106-21

2,394,000 0 0 2,394,000 0 0 0 0 2,394 1,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 6 ایمن سازي و رفع نقاط حادثه 
خیز ترافیکی، سطح منطقه 209140306-21

148,430,000 0 0 148,430,000 110,000,000 46,124,877 0 0 0 مرمت و بهسازي معابر غیر 
20925 بزرگراهی

63,840,000 0 0 63,840,000 60,000,000 22,665,191 0 0 7,980 8,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 6
لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار 
حفاري و همسطح سازي دریچه 

هاي معابر سطح منطقه
209250106-21

84,590,000 0 0 84,590,000 50,000,000 23,459,686 0 0 7,690 11,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 6 بهسازي و نوسازي معابر 
غیربزرگراهی ، سطح منطقه 209253606-21

23,940,000 0 0 23,940,000 50,000,000 28,169,302 0 0 0 نصب و ترمیم، سنگدال، جداول 20926

23,940,000 0 0 23,940,000 50,000,000 28,169,302 0 0 1,995 12,000 عدد 1401 1401 منطقه 6 نصب و ترمیم سنگدال و جداول، 
سطح منطقه 209260106-21

3,990,000 0 0 3,990,000 15,000,000 5,604,968 0 0 0 بهسازي معابرجهت تردد معلولین 
و سالمندان 20929
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 6
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

3,990,000 0 0 3,990,000 15,000,000 5,604,968 0 0 7,980 500 متر مربع 1401 1401 منطقه 6
بهسازي معابر جهت تردد 

معلولین و سالمندان، سطح 
منطقه

209290106-21

52,668,000 0 0 52,668,000 131,000,080 71,056,515 0 0 0 احداث، تجهیز و بهسازي پیاده 
روها و پیاده راه ها 20930

31,920,000 0 0 31,920,000 100,000,000 59,796,514 0 0 6,782.8 4,706 متر مربع 1401 1401 منطقه 6 احداث و تجهیز پیاده روها، سطح 
منطقه 209300106-21

19,950,000 0 0 19,950,000 30,000,080 11,255,501 0 0 6,781.1 2,942 متر مربع 1401 1401 منطقه 6
مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و 

همسطح سازي دریچه، سطح 
منطقه

209300306-21

798,000 0 0 798,000 1,000,000 4,500 0 0 6,762.7 118 متر مربع 1401 1401 منطقه 6
مناسب سازي وضعیت حمل و 
نقل و ترافیک (شهر دوستدار 

کودك)
209300406-21

2,394,000 0 0 2,394,000 10,000,000 782,247 0 0 0 احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده 20931

2,394,000 0 0 2,394,000 10,000,000 782,247 0 0 159,600 15
متر طول 

عرشه 1401 1401 منطقه 6 احداث و بهسازي پل هاي عابر 
پیاده سطح منطقه 209310106-21

3,990,000 0 0 3,990,000 15,000,000 7,992,602 0 0 0 مرمت و بهسازي و تجهیز معابر و 
سامانه ویژه دوچرخه 20934

3,990,000 0 0 3,990,000 15,000,000 7,992,602 0 0 4,987.5 800 متر طول 1401 1401 منطقه 6 توسعه، تعمیر و تجهیز معابر 
دوچرخه، سطح منطقه 209340106-21

1,995,000 0 0 1,995,000 5,000,000 3,322,549 0 0 0 تعمیر و تجهیز پارك هاي 
آموزش ترافیک 20936

1,995,000 0 0 1,995,000 5,000,000 3,322,549 0 0 6,353.5 314 متر مربع 1401 1401 منطقه 6 تعمیر و تجهیز پارك هاي 
آموزش ترافیک، سطح منطقه 209360106-21

561,675,134 0 0 485,192,000 341,122,153 104,792,270 40,947,327 0 0 خدمات شهري 30000

223,104,000 0 0 223,104,000 158,000,000 53,795,468 0 0 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز 
شهري و پیراشهري 30100

105,000,000 0 0 105,000,000 0 0 0 0 0 احداث و توسعه بوستان و 
تفرجگاه 30102
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 6
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

105,000,000 0 0 105,000,000 0 0 0 0 52,500 2,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 6 طراحی و اجراي مسیر طبیعت 
(فاز اول) 301020206-21

67,830,000 0 0 67,830,000 88,000,000 20,020,002 0 0 0 باز پیرایی، مناسب سازي و 
تجهیز بوستان ها وفضاي سبز 30104

31,920,000 0 0 31,920,000 30,000,000 14,079,375 0 0 7,093.3 4,500 متر مربع 1401 1401 منطقه 6 بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان 
ها و فضاي سبز، سطح منطقه 301040106-21

11,970,000 0 0 11,970,000 8,000,000 2,398,050 0 0 7,980 1,500 تعداد 1401 1401 منطقه 6 تامین درخت و درختچه و گل و 
گیاه، سطح منطقه 301040206-21

15,960,000 0 0 15,960,000 50,000,000 3,542,577 0 0 10,640 1,500 متر مربع 1401 1401 منطقه 6 بازپیرایی بوستان فرامنطقه اي 
(الله) 301040306-21

7,980,000 0 0 7,980,000 0 0 0 0 7,980 1,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 6
ایمن سازي و استانداردسازي 

وسایل بازي کودکان در بوستان 
هاي سطح منطقه

301040606-21

50,274,000 0 0 50,274,000 70,000,000 33,775,466 0 0 0 طراحی و اجراي شبکه هاي 
آبرسانی فضاي سبز 30107

50,274,000 0 0 50,274,000 70,000,000 33,775,466 0 0 1,675.8 30,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 6
هوشمندسازي، طراحی و اجراي 
شبکه هاي آبرسانی فضاي سبز، 

سطح منطقه
301070106-21

101,474,000 0 0 101,474,000 78,896,804 30,110,118 0 0 0 زیباسازي منظر شهري 30200

19,950,000 0 0 19,950,000 18,900,000 6,605,983 0 0 0 رنگ آمیزي و پاکسازي نما 30201

19,950,000 0 0 19,950,000 18,900,000 6,605,983 0 0 1,330 15,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 6 رنگ آمیزي و پاکسازي نما، 
سطح منطقه 302010106-21

7,521,000 0 0 7,521,000 13,300,004 6,020,730 0 0 0 تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، 
تزئینی، مجسمه و تندیس 30203

7,521,000 0 0 7,521,000 13,300,004 6,020,730 0 0 1,074,428.6 7 تعداد 1401 1401 منطقه 6
تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، 

شناسایی معابر و مجسمه و 
تندیس، سطح منطقه

302030106-21

48,006,000 0 0 48,006,000 23,200,000 7,888,676 0 0 0 ساماندهی و مناسب سازي 
میادین و معابر خاص شهر 30204
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 6
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

38,006,000 0 0 38,006,000 23,200,000 7,888,676 0 0 6,334.3 6,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 6
ساماندهی و مناسب سازي 

میادین و معابر خاص شهر، سطح 
منطقه

302040106-21

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 10,000 1,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 6 ساماندهی خیابان ولیعصر 302040206-21

19,928,000 0 0 19,928,000 15,000,000 5,588,460 0 0 0 نورپردازي و زیباسازي معابر 30206

19,928,000 0 0 19,928,000 15,000,000 5,588,460 0 0 45,601.8 437 متر مربع 1401 1401 منطقه 6 نورپردازي و زیباسازي معابر، 
سطح منطقه 302060106-21

6,069,000 0 0 6,069,000 8,496,800 4,006,269 0 0 0 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی 30208

6,069,000 0 0 6,069,000 8,496,800 4,006,269 0 0 5,187.2 1,170 متر مربع 1401 1401 منطقه 6 نقاشی دیواري و گرافیک 
محیطی، سطح منطقه 302080106-21

23,339,000 0 0 23,339,000 6,000,006 1,398,940 0 0 0 مدیریت پسماند 30400

23,339,000 0 0 23,339,000 6,000,006 1,398,940 0 0 0 احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات 
جمع آوري و پردازش پسماند 30406

8,339,000 0 0 8,339,000 6,000,006 1,398,940 0 0 16,678 500 عدد 1401 1401 منطقه 6 خرید مخازن پسماند 304060306-21

15,000,000 0 0 15,000,000 0 0 0 0 150,000 100 متر مربع 1401 1401 منطقه 6 مرمت و بازسازي ایستگاه تفکیک 
پسماند 304060406-21

200,853,134 0 0 124,370,000 81,000,343 18,365,660 40,947,327 0 0

طرح هاي هدایت آب هاي 
سطحی و ساماندهی سیل ها، رود 
دره ها و رودخانه هاي عبوري از 

شهر

30700

5,028,000 0 0 5,028,000 6,999,996 1,072,014 0 0 0 کنترل و پایش آب هاي سطحی 
و زیرزمینی 30702

5,028,000 0 0 5,028,000 6,999,996 1,072,014 0 0 502,800 10 پروژه 1401 1401 منطقه 6 کنترل و پایش آب هاي سطحی 
و زیرزمینی، سطح منطقه 307020106-21

30,000,000 0 0 30,000,000 0 0 0 0 0 احداث شبکه هاي اصلی هدایت و 
جمع آوري آبهاي سطحی 30703

20,000,000 0 0 20,000,000 0 0 0 0 20,000 1,000 متر طول 1401 1401 منطقه 6 اجراي کانال هدایت آب هاي 
سطحی خیابان طالقانی 307030106-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 6
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 500 20,000 متر طول 1401 1401 منطقه 6 اجراي کانال هدایت آب هاي 
سطحی خیابان فرصت 307030206-21

15,349,000 0 0 15,349,000 12,000,347 3,002,306 0 0 0 مرمت و بهسازي شبکه اصلی 
جمع آوري آبهاي سطحی 30704

15,349,000 0 0 15,349,000 12,000,347 3,002,306 0 0 191,862.5 80 متر طول 1401 1401 منطقه 6

مرمت و بهسازي شبکه اصلی 
جمع آوري آبهاي سطحی شامل 

مسیل ها و کانال هاي 
سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، 

آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و 
رسوب گیر، سطح منطقه

307040106-21

14,364,000 0 0 14,364,000 20,000,000 8,182,603 0 0 0 احداث شبکه فرعی جمع آوري 
آبهاي سطحی 30707

14,364,000 0 0 14,364,000 20,000,000 8,182,603 0 0 9,576 1,500 متر طول 1401 1401 منطقه 6
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه 

شبکه فرعی جمع آوري آبهاي 
سطحی، سطح منطقه

307070106-21

136,112,134 0 0 59,629,000 42,000,000 6,108,737 40,947,327 0 0 استفاده مجدد از پساب و رواناب 
سطحی 30711

4,629,000 0 0 4,629,000 12,000,000 572,930 0 0 462,900 10 دستگاه 1401 1401 منطقه 6

طراحی و اجراي روش هاي 
بازیافت و بازچرخانی آب و 

سیستم هاي تصفیه فاضالب، 
سطح منطقه

307110206-21

131,483,134 0 0 55,000,000 30,000,000 5,535,807 40,947,327 0 14,011.4 9,384 متر مکعب 1401 1398 منطقه 6 خرید و انتقال پساب تصفیه خانه 
شهرك غرب 307110406-21

9,314,000 0 0 9,314,000 12,225,000 822,083 0 0 0 بهبود محیط زیست شهري و 
بهداشت عمومی 30900

1,772,000 0 0 1,772,000 1,725,000 376,672 0 0 0 تهیه و اجراي طرح هاي زیست 
محیطی 30901

479,000 0 0 479,000 880,000 223,200 0 0 798.3 600 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 6

استقرار و نگهداشت نظام مدیریت 
محیط زیست ایزو 14001 در 

سازمانها و شرکتها و مناطق 22
گانه

309010206-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 6
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

399,000 0 0 399,000 500,000 0 0 0 796.4 501 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 6
ارزیابی اثرات زیست محیطی 
پروژه هاي عمرانی، تولیدي و 

اقتصادي شهرداري تهران
309010306-21

894,000 0 0 894,000 345,000 153,472 0 0 745 1,200 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 6

شناسایی و پایش کمی و کیفی 
منابع، شاخص ها و آالینده هاي 
محیط زیست و ارائه راهکارهاي 

رفع آلودگی سطح منطقه

309010406-21

7,542,000 0 0 7,542,000 10,500,000 445,411 0 0 0 توسعه انرژي هاي نو 30904

5,387,000 0 0 5,387,000 7,500,000 405,207 0 0 5,387 1,000 کیلو وات 1401 1393 منطقه 6 توسعه انرژي هاي نو 309040206-21

2,155,000 0 0 2,155,000 3,000,000 40,204 0 0 179,583.3 12 ساختمان 1401 1401 منطقه 6
بهینه سازي مصرف انرژي و 

منابع در ساختمانهاي شهرداري 
تهران

309040306-21

3,591,000 0 0 3,591,000 5,000,000 300,000 0 0 0 توسعه و نگهداري تاسیسات 
شهري 31000

3,591,000 0 0 3,591,000 5,000,000 300,000 0 0 0
تعمیر، تجهیز و مناسب سازي 

آبخوري ها و سرویس هاي 
بهداشتی عمومی

31008

3,591,000 0 0 3,591,000 5,000,000 300,000 0 0 119,700 30 چشمه 1401 1401 منطقه 6

تعمیر، تجهیز و مناسب سازي 
آبخوري ها و سرویس هاي 

بهداشتی عمومی در معابر، سطح 
منطقه

310080106-21

3,990,000 0 0 3,990,000 0 0 0 0 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000

3,990,000 0 0 3,990,000 0 0 0 0 0 تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و 
کاهش خطرپذیري شهر 40300

3,990,000 0 0 3,990,000 0 0 0 0 0 مقاوم سازي پل ها و ابنیه فنی 40313

3,990,000 0 0 3,990,000 0 0 0 0 1,995 2,000 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 6 ساماندهی گودها و نقاط پرخطر 
سطح منطقه 403130106-21

417,162,000 0 0 417,162,000 37,325,327 37,578,134 0 0 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي 
شهري 60000

38,304,000 0 0 38,304,000 30,000,000 34,416,974 0 0 0 تحول اداري و مدیریت عملکرد 60200
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 6
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

38,304,000 0 0 38,304,000 30,000,000 34,416,974 0 0 0 بازسازي و تعمیرات اساسی 
ساختمان هاي اداري 60209

38,304,000 0 0 38,304,000 30,000,000 34,416,974 0 0 38,304 1,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 6
مقاوم سازي، بازسازي و تعمیرات 

اساسی ساختمان هاي اداري، 
سطح منطقه

602090106-21

878,000 0 0 878,000 325,461 0 0 0 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500

878,000 0 0 878,000 325,461 0 0 0 0 مطالعه و پژوهش هاي ماموریت 
اجتماعی و فرهنگی 61503

878,000 0 0 878,000 325,461 0 0 0 1,756 500 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 6 مطالعه و پژوهش هاي اجتماعی 
و فرهنگی، سطح منطقه 615030106-21

7,980,000 0 0 7,980,000 6,999,866 3,161,160 0 0 0 موارد پیش بینی نشده 61700

7,980,000 0 0 7,980,000 6,999,866 3,161,160 0 0 0 اعتبارات فوریتهاي خدمات 
شهري 61706

7,980,000 0 0 7,980,000 6,999,866 3,161,160 0 0 1,596,000 5 مورد 1401 1401 منطقه 6
اعتبارات فوریتهاي خدمات 

شهري سامانه فوریت هاي شهري 
137،سطح منطقه

617060106-21

370,000,000 0 0 370,000,000 0 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه توسعه 
مدیریت و هوشمندسازي 62600

370,000,000 0 0 370,000,000 0 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه توسعه 
مدیریت و هوشمندسازي 62601

370,000,000 0 0 370,000,000 0 0 0 0 370,000,000 1 ندارد 1401 1401 منطقه 6 اجراي پروژه هاي مستمر توسعه 
محله اي، سطح منطقه 626010106-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 6
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 





مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
3,220,972,121 0 جمع کل

385,943,268 0 اجتماعی و فرهنگی 10000
11,600,000 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی 10300
3,600,000 0 غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 10304
3,600,000 150 24,000 تعداد غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 1030401-11
8,000,000 0 فرهنگ سازي و اجراي ورزش هاي همگانی 10305
4,000,000 800 5,000 مورد ترویج ورزش همگانی آقایان 1030501-11
4,000,000 800 5,000 مورد ترویج ورزش همگانی بانوان 1030502-11

13,000,002 0 ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان 10400
13,000,002 0 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
3,000,000 5,000 600 مورد نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 1040304-11
6,000,002 28,571 210 نفر سال ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار) 1040305-11
4,000,000 500,000 8 مورد مدیریت و راهبري سمن سراها 1040309-11
1,336,000 0 حمایت، توانمندسازي و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت هاي اجتماعی و مردمی 10500

950,000 0 آموزش و ترویج کارآفرینی 10504
950,000 760 1,250 نفر آموزش و ترویج کارآفرینی 1050401-11
386,000 0 ارتقاي مشارکت هاي اجتماعی شهروندان 10506
386,000 250 1,544 نفر اجراي برنامه هاي مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی 1050601-11

34,250,000 0 توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و 
هنري

10800

8,000,000 0 نکوداشت مناسبت هاي مذهبی و ملی 10817
8,000,000 400,000 20 مورد نکوداشت مناسبت هاي دینی و ملی 1081702-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 7
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
17,300,000 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 10821

6,600,000 300,000 22 مورد اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 1082101-11
10,700,000 428,000 25 تعداد اجراي هنر عمومی(هنرهاي تجسمی و المان هاي شهري) 1082126-11
7,450,000 0 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10823
3,500,000 50,000 70 برنامه فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و معنوي 1082301-11
3,950,000 50,000 79 برنامه ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 1082302-11
1,500,000 0 آموزش حقوق و تکالیف شهروندي 10824
1,500,000 500 3,000 مورد آموزش شهروندي 1082401-11
3,700,000 0 حمایت از طرح هاي حوزه سالمت اجتماعی 11000
3,700,000 0 آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 11004
3,500,000 1,400 2,500 مورد آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 1100401-11

200,000 5,000 40 مورد بهبود سالمت اجتماعی و بهداشت روان 1100402-11
3,750,016 0 حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت هاي اجتماعی بانوان 11100

800,000 0 اجراي طرح هاي اجتماعی و فرهنگی کودکان 11102
800,000 8,000 100 مورد اجراي برنامه هاي دبیرخانه مصوبه شهر دوستدار کودك 1110201-11

2,000,000 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی، هنري ویژه بانوان 11104
2,000,000 50,000 40 مورد بهبود مشارکت پذیري و اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري ویژه بانوان 1110401-11

950,016 0 توانمندسازي اجتماعی بانوان 11105
950,016 50,001 19 مورد توانمندسازي اجتماعی بانوان 1110501-11

318,307,250 0 امور پشتیبانی 11700
12,385,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 11701
7,015,000 115,000 61 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 1170102-11
5,370,000 895,000 6 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 1170103-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 7
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
192,057,250 0 مزایا و کمک ها 11702
72,590,000 1,190,000 61 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 1170202-11

5,276,250 78,750 67 نفر سال هزینه ناهار 1170203-11
1,290,000 215,000 6 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 1170204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 1170205-11

40,535,000 605,000 67 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 1170206-11
15,200,000 400,000 38 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 1170207-11
11,390,000 170,000 67 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 1170208-11

7,906,000 118,000 67 نفر سال پاداش و عیدي 1170209-11
18,090,000 270,000 67 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 1170210-11
15,080,000 520,000 29 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 1170211-11
1,340,000 20,000 67 نفر سال 11-1170212 حق عائله مندي، اوالد
1,050,000 75,000 14 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 1170213-11

113,865,000 0 خدمات قراردادي 11705
15,355,000 415,000 37 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 1170509-11
9,900,000 450,000 22 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 1170510-11

38,850,000 1,050,000 37 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 1170511-11
23,100,000 1,050,000 22 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 1170512-11
16,650,000 450,000 37 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 1170513-11
10,010,000 455,000 22 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 1170514-11

235,922,500 0 حمل و نقل و ترافیک 20000
2,500,000 0 افزایش و توسعه ظرفیت هاي مدیریتی پلیس راهور 21600
2,500,000 0 اجراي برنامه هاي پلیس راهور 21606
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 7
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
2,500,000 250,000 10 برنامه اجراي برنامه انضباط و نظم بخشی بر حمل و نقل 2160601-11

233,422,500 0 امور پشتیبانی 22200
9,650,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 22201
5,175,000 115,000 45 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 2220102-11
4,475,000 895,000 5 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 2220103-11

140,787,500 0 مزایا و کمک ها 22202
53,550,000 1,190,000 45 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 2220202-11
3,937,500 78,750 50 نفر سال هزینه ناهار 2220203-11
1,075,000 215,000 5 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 2220204-11

30,250,000 605,000 50 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 2220206-11
12,000,000 400,000 30 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 2220207-11
8,500,000 170,000 50 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 2220208-11
5,900,000 118,000 50 نفر سال پاداش و عیدي 2220209-11

13,500,000 270,000 50 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 2220210-11
10,400,000 520,000 20 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 2220211-11
1,000,000 20,000 50 نفر سال 11-2220212 حق عائله مندي، اوالد

675,000 75,000 9 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 2220213-11
82,985,000 0 خدمات قراردادي 22205
11,205,000 415,000 27 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 2220509-11
7,200,000 450,000 16 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 2220510-11

28,350,000 1,050,000 27 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 2220511-11
16,800,000 1,050,000 16 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 2220512-11
12,150,000 450,000 27 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 2220513-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 7
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
7,280,000 455,000 16 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 2220514-11

1,215,355,979 0 خدمات شهري 30000
299,755,998 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
299,755,998 0 نگهداري فضاي سبز 30106
299,755,998 30 10,000,000 متر مربع نگهداري فضاي سبز 3010601-11
591,808,031 0 مدیریت پسماند 30400
591,808,031 0 رفت و روب شهري 30408
591,808,031 5,918 100,000 متر مربع رفت و روب شهري 3040801-11
12,439,700 0 طرح هاي هدایت آب هاي سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه هاي عبوري از شهر 30700
12,439,700 0 برف روبی 30710
12,439,700 350 35,542 مورد خرید مصالح و تجهیزات عملیات برف روبی 3071001-11
13,817,000 0 بهبود محیط زیست شهري و بهداشت عمومی 30900
11,000,000 0 مبارزه با جانوران مضر شهري 30903
11,000,000 2,000 5,500 تعداد مبارزه با جانوران مضر شهري 3090301-11
2,817,000 0 آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهري 30905
2,817,000 900 3,130 برنامه آموزش، فرهنگ سازي و مشارکت شهروندي در حوزه محیط زیست شهري 3090501-11
1,000,000 0 ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهري 31100
1,000,000 0 ساماندهی صنایع و مشاغل 31103
1,000,000 10,000 100 مورد تهیه، نصب و جمع آوري سازه هاي موقت تبلیغات فرهنگی 3110302-11

296,535,250 0 امور پشتیبانی 31500
11,925,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 31501

6,555,000 115,000 57 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 3150102-11
5,370,000 895,000 6 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 3150103-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 7
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
180,440,250 0 مزایا و کمک ها 31502

67,830,000 1,190,000 57 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 3150202-11
4,961,250 78,750 63 نفر سال هزینه ناهار 3150203-11
1,290,000 215,000 6 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 3150204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 3150205-11

38,115,000 605,000 63 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 3150206-11
14,800,000 400,000 37 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 3150207-11
10,710,000 170,000 63 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 3150208-11
7,434,000 118,000 63 نفر سال پاداش و عیدي 3150209-11

17,010,000 270,000 63 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 3150210-11
13,520,000 520,000 26 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 3150211-11

1,260,000 20,000 63 نفر سال 11-3150212 حق عائله مندي، اوالد
1,200,000 75,000 16 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 3150213-11

104,170,000 0 خدمات قراردادي 31505
14,525,000 415,000 35 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 3150509-11
8,550,000 450,000 19 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 3150510-11

36,750,000 1,050,000 35 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 3150511-11
19,950,000 1,050,000 19 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 3150512-11
15,750,000 450,000 35 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 3150513-11

8,645,000 455,000 19 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 3150514-11
225,903,500 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000
27,790,000 0 تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و کاهش خطرپذیري شهر 40300
27,790,000 0 افزایش ایمنی اماکن 40306
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 7
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
15,600,000 3,000 5,200 متر طول الیروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه هاي رسوبگیر 4030604-11
12,190,000 9,992 1,220 متر طول الیروبی و بازسازي قنوات 4030605-11

198,113,500 0 امور پشتیبانی 40600
7,950,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 40601
4,370,000 115,000 38 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 4060102-11
3,580,000 895,000 4 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 4060103-11

120,703,500 0 مزایا و کمک ها 40602
45,220,000 1,190,000 38 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 4060202-11
3,307,500 78,750 42 نفر سال هزینه ناهار 4060203-11

860,000 215,000 4 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 4060204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 4060205-11

25,410,000 605,000 42 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 4060206-11
10,400,000 400,000 26 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 4060207-11
7,140,000 170,000 42 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 4060208-11
4,956,000 118,000 42 نفر سال پاداش و عیدي 4060209-11

11,340,000 270,000 42 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 4060210-11
8,320,000 520,000 16 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 4060211-11

840,000 20,000 42 نفر سال 11-4060212 حق عائله مندي، اوالد
600,000 75,000 8 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 4060213-11

69,460,000 0 خدمات قراردادي 40605
9,545,000 415,000 23 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 4060509-11
5,850,000 450,000 13 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 4060510-11

24,150,000 1,050,000 23 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 4060511-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
13,650,000 1,050,000 13 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 4060512-11
10,350,000 450,000 23 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 4060513-11
5,915,000 455,000 13 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 4060514-11

235,972,500 0 شهرسازي و معماري 50000
235,972,500 0 امور پشتیبانی 50900

9,650,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 50901
5,175,000 115,000 45 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 5090102-11
4,475,000 895,000 5 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 5090103-11

143,337,500 0 مزایا و کمک ها 50902
53,550,000 1,190,000 45 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 5090202-11
3,937,500 78,750 50 نفر سال هزینه ناهار 5090203-11
1,075,000 215,000 5 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 5090204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 5090205-11

30,250,000 605,000 50 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 5090206-11
11,200,000 400,000 28 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 5090207-11
8,500,000 170,000 50 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 5090208-11
5,900,000 118,000 50 نفر سال پاداش و عیدي 5090209-11

13,500,000 270,000 50 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 5090210-11
11,440,000 520,000 22 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 5090211-11
1,000,000 20,000 50 نفر سال 11-5090212 حق عائله مندي، اوالد

675,000 75,000 9 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 5090213-11
82,985,000 0 خدمات قراردادي 50905
11,205,000 415,000 27 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 5090509-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
7,200,000 450,000 16 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 5090510-11

28,350,000 1,050,000 27 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 5090511-11
16,800,000 1,050,000 16 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 5090512-11
12,150,000 450,000 27 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 5090513-11
7,280,000 455,000 16 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 5090514-11

921,874,374 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
917,476,374 0 امور پشتیبانی 60800
27,940,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
15,410,000 115,000 134 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 6080102-11
12,530,000 895,000 14 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080103-11

421,594,000 0 مزایا و کمک ها 60802
159,460,000 1,190,000 134 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 6080202-11
11,655,000 78,750 148 نفر سال هزینه ناهار 6080203-11
3,010,000 215,000 14 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 6080205-11

89,540,000 605,000 148 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 6080206-11
29,200,000 400,000 73 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 6080207-11
25,160,000 170,000 148 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 6080208-11
17,464,000 118,000 148 نفر سال پاداش و عیدي 6080209-11
39,960,000 270,000 148 نفر سال ... فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 6080210-11
39,000,000 520,000 75 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 6080211-11

2,960,000 20,000 148 نفر سال 11-6080212 حق عائله مندي، اوالد
1,875,000 75,000 25 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 6080213-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
3,000,000 0 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803
3,000,000 2,500 1,200 تعداد پست، اینترنت و تلفن 6080304-11

134,576,897 0 اجاره بهاء و کرایه 60804
103,599,897 248,441 417 دستگاه کرایه وسائط نقلیه 6080401-11
30,977,000 61,954 500 دستگاه روز کرایه وسائط نقلیه سنگین 6080406-11

264,946,949 0 خدمات قراردادي 60805
4,020,000 67 60,000 متر مربع نگهداري و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات 6080501-11

785,196 15,396 51 دستگاه نگهداري و تعمیرات وسایل اداري 6080502-11
930,853 18,997 49 دستگاه نگهداري و تعمیرات جزئی ماشین آالت و وسایط نقلیه 6080503-11

1,000,000 10 100,000 تعداد تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس 6080504-11
120,900 186 650 مورد خدمات قراردادي،هزینه هاي بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهاي دسته چک و غیره 6080505-11

33,615,000 415,000 81 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 6080509-11
15,000,000 5,000,000 3 قرارداد بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزي 6080510-11
20,250,000 450,000 45 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 6080523-11
85,050,000 1,050,000 81 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 6080524-11
47,250,000 1,050,000 45 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 6080525-11
36,450,000 450,000 81 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 6080526-11
20,475,000 455,000 45 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 6080527-11
52,548,062 0 هزینه سوخت 60806
9,249,100 420 22,000 متر مربع سوخت دستگاههاي حرارتی 6080601-11

999,992 25,000 40 دستگاه سوخت وسائل نقلیه 6080602-11
6,161,610 7,560 815 نفر سال آب بها مصرفی اداري 6080603-11

17,578,400 1,850 9,500 متر مربع بهاي برق مصرفی اداري 6080604-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
1,687,000 3 602,573 متر مربع آب بهاي پارکها و میادین 6080605-11

16,871,960 28 602,570 متر مربع بهاي برق پارك ها و میادین 6080606-11
12,870,466 0 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807
1,430,000 286 5,000 متر مربع خرید لوازم جزیی ساختمان 6080701-11
2,816,566 4,274 659 نفر سال خرید لوازم مصرفی اداري 6080702-11

533,400 21,336 25 دستگاه لوازم یدکی وسائط نقلیه 6080703-11
7,913,500 833 9,500 مورد سایرموادو لوازم مصرف شدنی 6080705-11

177,000 59 3,000 متر مربع لوازم تنظیف 6080706-11
1,998,000 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500
1,998,000 0 آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی 61505
1,998,000 1,200 1,665 نفر ساعت آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 6150501-11
2,400,000 0 دیپلماسی شهري 62200
2,400,000 0 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201
2,400,000 200,000 12 مورد راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 6220101-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

1,853,460,257 0 0 1,315,131,000 718,492,228 440,519,797 28,976,000 309,743,617 0 جمع کل

764,659,907 0 0 318,845,000 131,497,637 103,971,374 28,976,000 309,743,617 0 اجتماعی و فرهنگی 10000

256,683,126 0 0 98,897,000 13,000,001 7,214,350 0 157,786,125 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و 
نشاط اجتماعی 10300

250,900,126 0 0 93,114,000 5,000,001 2,965,550 0 157,786,125 0 توسعه و تجهیز فضاهاي ورزشی 10307

3,614,000 0 0 3,614,000 5,000,000 2,965,550 0 0 8,443.9 428 متر مربع 1401 1401 منطقه 7
توسعه و تجهیز زمین هاي 

ورزشی روباز و چمن مصنوعی، 
سطح منطقه

103070107-21

152,038,054 0 0 35,000,000 0 0 0 117,038,054 31,773.9 4,785 متر مربع 1401 1391 منطقه 7 توسعه و تجهیز مجموعه ورزشی 
شهید توکلی 103070207-21

85,748,072 0 0 45,000,000 1 0 0 40,748,071 57,165.4 1,500 متر مربع 1401 1394 منطقه 7 توسعه و تجهیز مجموعه ورزشی 
مرودشت 103070407-21

9,500,000 0 0 9,500,000 0 0 0 0 10,000 950 متر مربع 1401 1401 منطقه 7 احداث سالن ورزشی ارامنه 103070707-21

5,783,000 0 0 5,783,000 8,000,000 4,248,800 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن 
ورزشی 10308

2,169,000 0 0 2,169,000 4,000,000 1,927,200 0 0 5,477.3 396 متر مربع 1401 1401 منطقه 7 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن 
ورزشی، سطح منطقه 103080107-21

3,614,000 0 0 3,614,000 4,000,000 2,321,600 0 0 4,092.9 883 متر مربع 1401 1400 منطقه 7
تعمیر و تجهیز زمین هاي 
ورزشی رویاز و چمن هاي 

مصنوعی، سطح منطقه
103080207-21

507,976,781 0 0 219,948,000 118,497,636 96,757,024 28,976,000 151,957,492 0

توسعه و حمایت از زیرساخت ها، 
ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح 

هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی 
و هنري

10800

4,015,000 0 0 4,015,000 4,000,000 3,001,926 0 0 0 تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و 
قرائت خانه ها 10802

4,015,000 0 0 4,015,000 4,000,000 3,001,926 0 0 16,060 250 متر مربع 1401 1401 منطقه 7 تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و 
قرائت خانه ها، سطح منطقه 108020107-21

21,681,000 0 0 21,681,000 25,000,000 26,853,240 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی 
و هنري 10809
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

21,681,000 0 0 21,681,000 25,000,000 26,853,240 0 0 12,045 1,800 متر مربع 1401 1401 منطقه 7 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی 
و هنري، سطح منطقه 108090107-21

7,228,000 0 0 7,228,000 7,500,000 7,479,400 0 0 0 تعمیر و تجهیز سراي محله 10812

7,228,000 0 0 7,228,000 7,500,000 7,479,400 0 0 12,046.7 600 متر مربع 1401 1401 منطقه 7 تعمیر و تجهیز سراي محله، 
سطح منطقه 108120107-21

462,043,781 0 0 174,015,000 63,997,636 51,097,653 28,976,000 151,957,492 0 کمک به ساخت و توسعه مساجد 
و اماکن مذهبی 10814

140,957,492 0 0 10,000,000 0 0 0 130,957,492 42,714.4 3,300 متر مربع 1401 1393 منطقه 7 کمک به بازسازي مسجد جبرئیل 108140507-21

31,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 21,000,000 29,523.8 1,050 متر مربع 1401 1393 منطقه 7 کمک به ساخت و توسعه  مسجد 
صفا 108141007-21

4,015,000 0 0 4,015,000 4,000,000 4,000,000 0 0 334,583.3 12
تعداد 
مسجد 1401 1401 منطقه 7 کمک به تجهیز مساجد، سطح 

منطقه 108141407-21

286,071,289 0 0 150,000,000 59,997,636 47,097,653 28,976,000 0 143,035,644.5 2 تعداد 1401 1398 منطقه 7
کمک به توسعه و تجهیز مساجد 

علی بن ابی طالب، حسینی، 
شریفیه و خوارزمی

108141607-21

13,009,000 0 0 13,009,000 18,000,000 8,324,805 0 0 0 حمایت از توسعه و تجهیز مدارس 10827

13,009,000 0 0 13,009,000 18,000,000 8,324,805 0 0 481,814.8 27
تعداد 
مدرسه 1401 1401 منطقه 7 کمک به توسعه و تجهیز مدارس، 

سطح منطقه 108270107-21

261,094,000 0 0 261,094,000 247,787,088 176,608,299 0 0 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

19,438,000 0 0 19,438,000 19,000,000 5,316,792 0 0 0
توسعه، تجهیز و نگهداري سامانه 

هاي حمل و نقل عمومی غیر 
ریلی

20200

6,505,000 0 0 6,505,000 9,000,000 2,896,611 0 0 0 احداث ایستگاه هاي حمل و نقل 
عمومی غیرریلی 20203

6,505,000 0 0 6,505,000 9,000,000 2,896,611 0 0 162,625 40 ایستگاه 1401 1401 منطقه 7
احداث ایستگاه و پل همسطح 

ایستگاه حمل و نقل عمومی 
غیرریلی، سطح منطقه

202030107-21

12,933,000 0 0 12,933,000 10,000,000 2,420,181 0 0 0 تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل 
و نقل عمومی غیر ریلی 20210
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

12,933,000 0 0 12,933,000 10,000,000 2,420,181 0 0 16,166.3 800 ایستگاه 1401 1401 منطقه 7
تعمیر و تجهیز پل همسطح و 
ایستگاه هاي اتوبوس عادي و 

تندرو، سطح منطقه
202100107-21

66,240,000 0 0 66,240,000 44,500,000 24,330,483 0 0 0 افزایش ایمنی و هوشمندسازي 
حمل و نقل و ترافیک شهر 20400

24,082,000 0 0 24,082,000 20,000,000 12,127,276 0 0 0 اجراي عالیم افقی ترافیکی 20408

24,082,000 0 0 24,082,000 20,000,000 12,127,276 0 0 623.5 38,626 متر طول 1401 1401 منطقه 7 اجراي عالیم افقی ترافیکی، سطح 
منطقه 204080107-21

32,120,000 0 0 32,120,000 18,000,000 10,830,539 0 0 0 تعمیر و تعویض تجهیزات 
ترافیکی 20410

32,120,000 0 0 32,120,000 18,000,000 10,830,539 0 0 4,015 8,000 عدد 1401 1401 منطقه 7 تعمیر و تعویض عالئم عمودي و 
تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه 204100107-21

9,636,000 0 0 9,636,000 6,000,000 1,372,668 0 0 0 تعمیر و تعویض گاردریل و نرده 
ایمنی معابر 20412

9,636,000 0 0 9,636,000 6,000,000 1,372,668 0 0 16,060 600 متر طول 1401 1401 منطقه 7 تعمیر و تعویض نرده و حفاظ 
ایمنی معابر، سطح منطقه 204120107-21

402,000 0 0 402,000 500,000 0 0 0 0 تهیه و نصب چراغ هاي راهنمایی 
و رانندگی 20414

402,000 0 0 402,000 500,000 0 0 0 201,000 2 تقاطع 1401 1401 منطقه 7
نصب چراغ هوشمند و عالیم 

هشدار دهنده و خط کشی جهت 
گذر دانش آموزان

204140207-21

25,777,000 0 0 25,777,000 7,000,000 4,121,235 0 0 0 توسعه، تجهیز و نگهداري پایانه 
هاي مسافري شهري 20500

20,075,000 0 0 20,075,000 0 0 0 0 0 احداث و توسعه پایانه ها و پارك 
سوارهاي درون شهري 20501

20,075,000 0 0 20,075,000 0 0 0 0 125,468.8 160 متر مربع 1401 1401 منطقه 7
ساماندهی و ایمنی سازي محوطه 

اطراف ایستگاه هاي مترو سطح 
منطقه

205010207-21

5,702,000 0 0 5,702,000 7,000,000 4,121,235 0 0 0 تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك 
سوارهاي درون شهري 20504
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 7
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

5,702,000 0 0 5,702,000 7,000,000 4,121,235 0 0 1,425,500 4 تعداد 1401 1401 منطقه 7
تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك 

سوارهاي درون شهري، سطح 
منطقه

205040107-21

149,639,000 0 0 149,639,000 177,287,088 142,839,789 0 0 0 توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور 
و مرور شهري 20900

8,456,000 0 0 8,456,000 10,000,000 5,154,633 0 0 0 طراحی و اصالح هندسی معابر و 
تقاطع هاي موجود 20914

7,653,000 0 0 7,653,000 10,000,000 5,154,633 0 0 15,306 500 متر مربع 1401 1401 منطقه 7 طراحی و اصالح هندسی معابر، 
سطح منطقه 209140107-21

803,000 0 0 803,000 0 0 0 0 4,015 200 متر مربع 1401 1401 منطقه 7 ایمن سازي و رفع نقاط حادثه 
خیز ترافیکی، سطح منطقه 209140307-21

22,443,000 0 0 22,443,000 19,999,500 12,400,000 0 0 0 تعریض معابر غیر بزرگراهی 20921

22,443,000 0 0 22,443,000 19,999,500 12,400,000 0 0 8,015.4 2,800 متر مربع 1401 1401 منطقه 7 تعریض معابر سطح منطقه 209210207-21

51,658,000 0 0 51,658,000 75,999,623 78,489,153 0 0 0 مرمت و بهسازي معابر غیر 
20925 بزرگراهی

23,286,000 0 0 23,286,000 38,999,799 37,662,244 0 0 7,762 3,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 7
لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار 
حفاري و همسطح سازي دریچه 

هاي معابر سطح منطقه
209250107-21

28,372,000 0 0 28,372,000 36,999,824 40,826,909 0 0 5,159.5 5,499 متر مربع 1401 1401 منطقه 7 بهسازي و نوسازي معابر غیر 
بزرگراهی، سطح منطقه 209253607-21

9,634,000 0 0 9,634,000 7,491,040 4,024,500 0 0 0 نصب و ترمیم، سنگدال، جداول 20926

9,634,000 0 0 9,634,000 7,491,040 4,024,500 0 0 1,926.8 5,000 عدد 1401 1401 منطقه 7 نصب و ترمیم سنگدال و جداول، 
سطح منطقه 209260107-21

4,828,000 0 0 4,828,000 7,000,000 3,804,151 0 0 0 بهسازي معابرجهت تردد معلولین 
و سالمندان 20929

4,828,000 0 0 4,828,000 7,000,000 3,804,151 0 0 19,083 253 متر مربع 1401 1401 منطقه 7
بهسازي معابر جهت تردد 

معلولین و سالمندان، سطح 
منطقه

209290107-21

34,929,000 0 0 34,929,000 34,796,925 22,321,192 0 0 0 احداث، تجهیز و بهسازي پیاده 
روها و پیاده راه ها 20930

269 

جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 7
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

15,092,000 0 0 15,092,000 20,598,149 16,702,795 0 0 6,422.1 2,350 متر مربع 1401 1401 منطقه 7 احداث و تجهیز پیاده روها، سطح 
منطقه 209300207-21

9,394,000 0 0 9,394,000 8,700,000 2,405,000 0 0 6,425.4 1,462 متر مربع 1401 1401 منطقه 7
مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و 

همسطح سازي دریچه، سطح 
منطقه

209300407-21

2,418,000 0 0 2,418,000 3,000,000 1,718,397 0 0 5,373.3 450 متر مربع 1401 1401 منطقه 7
مناسب سازي وضعیت حمل و 
نقل و ترافیک (شهر دوستدار 

کودك)
209300507-21

8,025,000 0 0 8,025,000 2,498,776 1,495,000 0 0 8,147.2 985 متر مربع 1401 1401 منطقه 7 بهسازي و نوسازي پیاده روها و 
پیاده راه ها، سطح منطقه 209300707-21

6,449,000 0 0 6,449,000 11,000,000 1,690,000 0 0 0 احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده 20931

6,449,000 0 0 6,449,000 11,000,000 1,690,000 0 0 89,569.4 72
متر طول 

عرشه 1401 1401 منطقه 7 احداث و بهسازي پل هاي عابر 
پیاده سطح منطقه 209310107-21

7,227,000 0 0 7,227,000 11,000,000 14,956,159 0 0 0 مرمت و بهسازي و تجهیز معابر و 
سامانه ویژه دوچرخه 20934

7,227,000 0 0 7,227,000 11,000,000 14,956,159 0 0 7,227 1,000 متر طول 1401 1401 منطقه 7 توسعه، تعمیر و تجهیز معابر 
دوچرخه، سطح منطقه 209340107-21

4,015,000 0 0 4,015,000 0 0 0 0 0 تعمیر و تجهیز پارك هاي 
آموزش ترافیک 20936

4,015,000 0 0 4,015,000 0 0 0 0 6,028.5 666 متر مربع 1401 1401 منطقه 7 تعمیر و تجهیز پارك هاي 
آموزش ترافیک، سطح منطقه 209360107-21

324,952,850 0 0 264,951,000 254,613,503 116,587,574 0 0 0 خدمات شهري 30000

69,993,000 0 0 69,993,000 73,750,000 48,022,222 0 0 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز 
شهري و پیراشهري 30100

42,907,000 0 0 42,907,000 36,250,000 32,404,458 0 0 0 باز پیرایی، مناسب سازي و 
تجهیز بوستان ها وفضاي سبز 30104

31,258,000 0 0 31,258,000 31,250,000 24,650,158 0 0 5,558 5,624 متر مربع 1401 1401 منطقه 7 بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان 
ها و فضاي سبز، سطح منطقه 301040107-21

3,617,000 0 0 3,617,000 5,000,000 7,754,300 0 0 1,446.8 2,500 تعداد 1401 1401 منطقه 7 تامین درخت و درختچه و گل و 
گیاه، سطح منطقه 301040207-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 7
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

8,032,000 0 0 8,032,000 0 0 0 0 4,016 2,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 7
ایمن سازي و استانداردسازي 

وسایل بازي کودکان در بوستان 
هاي سطح منطقه

301040607-21

27,086,000 0 0 27,086,000 37,500,000 15,617,763 0 0 0 طراحی و اجراي شبکه هاي 
آبرسانی فضاي سبز 30107

27,086,000 0 0 27,086,000 37,500,000 15,617,763 0 0 2,007.6 13,492 متر مربع 1401 1401 منطقه 7
هوشمندسازي، طراحی و اجراي 
شبکه هاي آبرسانی فضاي سبز، 

سطح منطقه
301070107-21

54,911,000 0 0 54,911,000 61,521,250 39,832,398 0 0 0 زیباسازي منظر شهري 30200

8,997,000 0 0 8,997,000 11,337,500 7,868,724 0 0 0 رنگ آمیزي و پاکسازي نما 30201

8,997,000 0 0 8,997,000 11,337,500 7,868,724 0 0 1,384.2 6,500 متر مربع 1401 1401 منطقه 7 رنگ آمیزي و پاکسازي نما، 
سطح منطقه 302010107-21

814,000 0 0 814,000 1,125,000 524,250 0 0 0 تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، 
تزئینی، مجسمه و تندیس 30203

814,000 0 0 814,000 1,125,000 524,250 0 0 101,750 8 تعداد 1401 1401 منطقه 7
تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، 

شناسایی معابر و مجسمه و 
تندیس، سطح منطقه

302030107-21

35,145,000 0 0 35,145,000 37,500,000 24,978,024 0 0 0 ساماندهی و مناسب سازي 
میادین و معابر خاص شهر 30204

35,145,000 0 0 35,145,000 37,500,000 24,978,024 0 0 5,858.5 5,999 متر مربع 1401 1401 منطقه 7
ساماندهی و مناسب سازي 

میادین و معابر خاص شهر، سطح 
منطقه

302040307-21

8,287,000 0 0 8,287,000 9,250,000 5,133,140 0 0 0 نورپردازي و زیباسازي معابر 30206

8,287,000 0 0 8,287,000 9,250,000 5,133,140 0 0 9,936.5 834 متر مربع 1401 1401 منطقه 7 نورپردازي و زیباسازي معابر، 
سطح منطقه 302060107-21

1,668,000 0 0 1,668,000 2,308,750 1,328,260 0 0 0 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی 30208

1,668,000 0 0 1,668,000 2,308,750 1,328,260 0 0 2,410.4 692 متر مربع 1401 1401 منطقه 7 نقاشی دیواري و گرافیک 
محیطی، سطح منطقه 302080107-21

13,741,000 0 0 13,741,000 19,776,300 8,410,102 0 0 0 مدیریت پسماند 30400
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 7
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

7,416,000 0 0 7,416,000 11,025,000 3,900,000 0 0 0 احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات 
جمع آوري و پردازش پسماند 30406

7,416,000 0 0 7,416,000 11,025,000 3,900,000 0 0 43,881.7 169 عدد 1401 1401 منطقه 7 خرید مخازن پسماند 304060307-21

6,325,000 0 0 6,325,000 8,751,300 4,510,102 0 0 0 تعمیر و تجهیز تاسیسات جمع 
آوري و پردازش پسماند 30407

6,325,000 0 0 6,325,000 8,751,300 4,510,102 0 0 3,720.6 1,700 متر مربع 1401 1401 منطقه 7
تعمیر و تجهیز تأسیسات جمع 
آوري و پردازش پسماند، سطح 

منطقه
304070107-21

32,336,000 0 0 32,336,000 16,563,103 11,122,745 0 0 0

طرح هاي هدایت آب هاي 
سطحی و ساماندهی سیل ها، رود 
دره ها و رودخانه هاي عبوري از 

شهر

30700

6,775,000 0 0 6,775,000 9,375,120 5,636,840 0 0 0 کنترل و پایش آب هاي سطحی 
و زیرزمینی 30702

6,775,000 0 0 6,775,000 9,375,120 5,636,840 0 0 338,750 20 پروژه 1401 1401 منطقه 7 کنترل و پایش آب هاي سطحی 
و زیرزمینی، سطح منطقه 307020107-21

1,807,000 0 0 1,807,000 2,500,010 1,148,329 0 0 0 مرمت و بهسازي شبکه اصلی 
جمع آوري آبهاي سطحی 30704

1,807,000 0 0 1,807,000 2,500,010 1,148,329 0 0 258,142.9 7 متر طول 1401 1401 منطقه 7

مرمت و بهسازي شبکه اصلی 
جمع آوري آبهاي سطحی شامل 

مسیل ها و کانال هاي 
سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، 

آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و 
رسوب گیر، سطح منطقه

307040107-21

23,754,000 0 0 23,754,000 4,687,973 4,337,577 0 0 0 احداث شبکه فرعی جمع آوري 
آبهاي سطحی 30707

23,754,000 0 0 23,754,000 4,687,973 4,337,577 0 0 13,643.9 1,741 متر طول 1401 1401 منطقه 7
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه 

شبکه فرعی جمع آوري آبهاي 
سطحی، سطح منطقه

307070107-21

14,346,000 0 0 14,346,000 18,126,000 7,563,910 0 0 0 بهبود محیط زیست شهري و 
بهداشت عمومی 30900
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

3,504,000 0 0 3,504,000 3,126,000 1,581,000 0 0 0 تهیه و اجراي طرح هاي زیست 
محیطی 30901

1,205,000 0 0 1,205,000 1,056,000 600,000 0 0 803.3 1,500 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 7

استقرار و نگهداشت نظام مدیریت 
محیط زیست ایزو 14001 در 

سازمانها و شرکتها و مناطق 22
گانه

309010207-21

2,299,000 0 0 2,299,000 2,070,000 981,000 0 0 803 2,863 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 7

شناسایی و پایش کمی و کیفی 
منابع، شاخص ها و آالینده هاي 
محیط زیست و ارائه راهکارهاي 

رفع آلودگی سطح منطقه

309010407-21

10,842,000 0 0 10,842,000 15,000,000 5,982,910 0 0 0 توسعه انرژي هاي نو 30904

5,220,000 0 0 5,220,000 9,000,000 3,499,990 0 0 522 10,000 کیلو وات 1401 1394 منطقه 7 توسعه انرژي هاي نو 309040207-21

5,622,000 0 0 5,622,000 6,000,000 2,482,920 0 0 3,748 1,500 ساختمان 1401 1401 منطقه 7
بهینه سازي مصرف انرژي و 

منابع در ساختمانهاي شهرداري 
تهران

309040307-21

139,625,850 0 0 79,624,000 64,876,850 1,636,197 0 0 0 توسعه و نگهداري تاسیسات 
شهري 31000

6,100,000 0 0 6,100,000 0 0 0 0 0 احداث و توسعه سرویس هاي 
بهداشتی عمومی 31001

2,500,000 0 0 2,500,000 0 0 0 0 1,250,000 2 چشمه 1401 1401 منطقه 7 احداث سرویس بهداشتی در 
سرباز تقاطع خیابان قصر 310010207-21

3,600,000 0 0 3,600,000 0 0 0 0 1,200,000 3 چشمه 1401 1401 منطقه 7 احداث سرویس بهداشتی خیابان 
سمیه جنب میوه و تره بار 310010307-21

130,001,850 0 0 70,000,000 60,001,850 0 0 0 0 احداث و توسعه محلهاي اسکان 
کارگري 31006

130,001,850 0 0 70,000,000 60,001,850 0 0 0 222,225.4 585 متر مربع 1401 1400 منطقه 7 احداث اسکان کارگري نواحی 1 و 
2  و 5 310060107-21

3,524,000 0 0 3,524,000 4,875,000 1,636,197 0 0 0
تعمیر، تجهیز و مناسب سازي 

آبخوري ها و سرویس هاي 
بهداشتی عمومی

31008
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

3,524,000 0 0 3,524,000 4,875,000 1,636,197 0 0 117,466.7 30 چشمه 1401 1401 منطقه 7

تعمیر، تجهیز و مناسب سازي 
آبخوري ها و سرویس هاي 

بهداشتی عمومی در معابر، سطح 
منطقه

310080107-21

1,606,000 0 0 1,606,000 0 0 0 0 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000

1,606,000 0 0 1,606,000 0 0 0 0 0 تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و 
کاهش خطرپذیري شهر 40300

1,606,000 0 0 1,606,000 0 0 0 0 0 مقاوم سازي پل ها و ابنیه فنی 40313

1,606,000 0 0 1,606,000 0 0 0 0 2,007.5 800 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 7 ساماندهی گودها و نقاط پرخطر 
سطح منطقه 403130107-21

501,147,500 0 0 468,635,000 84,594,000 43,352,550 0 0 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي 
شهري 60000

127,142,500 0 0 94,630,000 80,000,000 41,344,573 0 0 0 تحول اداري و مدیریت عملکرد 60200

127,142,500 0 0 94,630,000 80,000,000 41,344,573 0 0 0 بازسازي و تعمیرات اساسی 
ساختمان هاي اداري 60209

54,630,000 0 0 54,630,000 50,000,000 38,832,073 0 0 39,846.8 1,371 متر مربع 1401 1401 منطقه 7
مقاوم سازي، بازسازي و تعمیرات 

اساسی ساختمان هاي اداري، 
سطح منطقه

602090107-21

72,512,500 0 0 40,000,000 30,000,000 2,512,500 0 0 42,654.4 1,700 متر مربع 1401 1399 منطقه 7 ارتقا ایمنی ساختماهاي اداري 
منطقه و مجتمع اندیشه 602090207-21

1,205,000 0 0 1,205,000 450,000 130,000 0 0 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500

1,205,000 0 0 1,205,000 450,000 130,000 0 0 0 مطالعه و پژوهش هاي ماموریت 
اجتماعی و فرهنگی 61503

1,205,000 0 0 1,205,000 450,000 130,000 0 0 803.3 1,500 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 7 مطالعه و پژوهش هاي اجتماعی 
و فرهنگی، سطح منطقه 615030107-21

2,800,000 0 0 2,800,000 4,144,000 1,877,977 0 0 0 موارد پیش بینی نشده 61700

2,800,000 0 0 2,800,000 4,144,000 1,877,977 0 0 0 اعتبارات فوریتهاي خدمات 
شهري 61706

274 

جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 7
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

2,800,000 0 0 2,800,000 4,144,000 1,877,977 0 0 28,000 100 مورد 1401 1401 منطقه 7
اعتبارات فوریتهاي خدمات 

شهري سامانه فوریت هاي شهري 
137،سطح منطقه

617060107-21

370,000,000 0 0 370,000,000 0 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه توسعه 
مدیریت و هوشمندسازي 62600

370,000,000 0 0 370,000,000 0 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه توسعه 
مدیریت و هوشمندسازي 62601

370,000,000 0 0 370,000,000 0 0 0 0 370,000,000 1 ندارد 1401 1401 منطقه 7 اجراي پروژه هاي مستمر توسعه 
محله اي، سطح منطقه 626010107-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 





مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
3,134,116,719 0 جمع کل

442,814,545 0 اجتماعی و فرهنگی 10000
16,836,140 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی 10300
5,433,800 0 غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 10304
5,433,800 435 12,500 تعداد غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 1030401-11

11,402,340 0 فرهنگ سازي و اجراي ورزش هاي همگانی 10305
5,700,000 1,232 4,625 مورد ترویج ورزش همگانی آقایان 1030501-11
5,702,340 1,574 3,622 مورد ترویج ورزش همگانی بانوان 1030502-11
9,442,698 0 ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان 10400
9,442,698 0 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
5,249,858 5,250 1,000 مورد نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 1040304-11

192,840 15 12,500 نفر سال ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار) 1040305-11
4,000,000 400,000 10 مورد مدیریت و راهبري سمن سراها 1040309-11

674,874 0 حمایت، توانمندسازي و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت هاي اجتماعی و مردمی 10500
337,428 0 آموزش و ترویج کارآفرینی 10504
337,428 482 700 نفر آموزش و ترویج کارآفرینی 1050401-11
337,446 0 ارتقاي مشارکت هاي اجتماعی شهروندان 10506
337,446 321 1,050 نفر اجراي برنامه هاي مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی 1050601-11

33,392,638 0 توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و 
هنري

10800

11,036,712 0 نکوداشت مناسبت هاي مذهبی و ملی 10817
11,036,712 75,080 147 مورد نکوداشت مناسبت هاي دینی و ملی 1081702-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 8
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
14,000,000 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 10821
9,000,000 450,000 20 مورد اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 1082101-11
5,000,000 500,000 10 تعداد اجراي هنر عمومی(هنرهاي تجسمی و المان هاي شهري) 1082126-11
6,884,050 0 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10823
4,000,000 40,000 100 برنامه فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و معنوي 1082301-11
2,884,050 7,210 400 برنامه ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 1082302-11
1,471,876 0 آموزش حقوق و تکالیف شهروندي 10824
1,471,876 309 4,763 مورد آموزش شهروندي 1082401-11
4,173,520 0 حمایت از طرح هاي حوزه سالمت اجتماعی 11000
4,173,520 0 آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 11004
4,000,000 95 42,000 مورد آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 1100401-11

173,520 43,380 4 مورد بهبود سالمت اجتماعی و بهداشت روان 1100402-11
4,189,175 0 حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت هاي اجتماعی بانوان 11100

300,000 0 اجراي طرح هاي اجتماعی و فرهنگی کودکان 11102
300,000 18,750 16 مورد اجراي برنامه هاي دبیرخانه مصوبه شهر دوستدار کودك 1110201-11

2,800,000 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی، هنري ویژه بانوان 11104
2,800,000 58,333 48 مورد بهبود مشارکت پذیري و اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري ویژه بانوان 1110401-11
1,089,175 0 توانمندسازي اجتماعی بانوان 11105
1,089,175 217,835 5 مورد توانمندسازي اجتماعی بانوان 1110501-11

374,105,500 0 امور پشتیبانی 11700
17,690,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 11701
8,740,000 115,000 76 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 1170102-11
8,950,000 895,000 10 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 1170103-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 8
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
244,305,500 0 مزایا و کمک ها 11702
90,440,000 1,190,000 76 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 1170202-11

6,772,500 78,750 86 نفر سال هزینه ناهار 1170203-11
2,150,000 215,000 10 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 1170204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 1170205-11

52,030,000 605,000 86 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 1170206-11
16,000,000 400,000 40 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 1170207-11
14,620,000 170,000 86 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 1170208-11
10,148,000 118,000 86 نفر سال پاداش و عیدي 1170209-11
23,220,000 270,000 86 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 1170210-11
23,920,000 520,000 46 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 1170211-11
1,720,000 20,000 86 نفر سال 11-1170212 حق عائله مندي، اوالد

975,000 75,000 13 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 1170213-11
112,110,000 0 خدمات قراردادي 11705
13,280,000 415,000 32 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 1170509-11
11,700,000 450,000 26 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 1170510-11
33,600,000 1,050,000 32 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 1170511-11
27,300,000 1,050,000 26 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 1170512-11
14,400,000 450,000 32 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 1170513-11
11,830,000 455,000 26 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 1170514-11

221,489,250 0 حمل و نقل و ترافیک 20000
2,000,000 0 افزایش و توسعه ظرفیت هاي مدیریتی پلیس راهور 21600
2,000,000 0 اجراي برنامه هاي پلیس راهور 21606
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
2,000,000 100,000 20 برنامه اجراي برنامه انضباط و نظم بخشی بر حمل و نقل 2160601-11

219,489,250 0 امور پشتیبانی 22200
10,545,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 22201
5,175,000 115,000 45 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 2220102-11
5,370,000 895,000 6 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 2220103-11

143,234,250 0 مزایا و کمک ها 22202
53,550,000 1,190,000 45 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 2220202-11

4,016,250 78,750 51 نفر سال هزینه ناهار 2220203-11
1,290,000 215,000 6 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 2220204-11

30,855,000 605,000 51 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 2220206-11
10,000,000 400,000 25 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 2220207-11

8,670,000 170,000 51 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 2220208-11
6,018,000 118,000 51 نفر سال پاداش و عیدي 2220209-11

13,770,000 270,000 51 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 2220210-11
13,520,000 520,000 26 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 2220211-11
1,020,000 20,000 51 نفر سال 11-2220212 حق عائله مندي، اوالد

525,000 75,000 7 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 2220213-11
65,710,000 0 خدمات قراردادي 22205
7,885,000 415,000 19 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 2220509-11
6,750,000 450,000 15 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 2220510-11

19,950,000 1,050,000 19 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 2220511-11
15,750,000 1,050,000 15 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 2220512-11
8,550,000 450,000 19 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 2220513-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
6,825,000 455,000 15 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 2220514-11

1,211,330,693 0 خدمات شهري 30000
339,735,272 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
339,735,272 0 نگهداري فضاي سبز 30106
315,335,315 34 9,298,475 متر مربع نگهداري فضاي سبز 3010601-11
24,399,957 30 800,000 متر مربع نگهداري فضاهاي سبز بوستان مینیاتوري 3010607-11

536,756,121 0 مدیریت پسماند 30400
536,756,121 0 رفت و روب شهري 30408
536,756,121 1,074 500,000 متر مربع رفت و روب شهري 3040801-11

8,134,800 0 طرح هاي هدایت آب هاي سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه هاي عبوري از شهر 30700
8,134,800 0 برف روبی 30710
8,134,800 813 10,000 مورد خرید مصالح و تجهیزات عملیات برف روبی 3071001-11
9,900,000 0 بهبود محیط زیست شهري و بهداشت عمومی 30900
7,500,000 0 مبارزه با جانوران مضر شهري 30903
7,500,000 1,000 7,500 تعداد مبارزه با جانوران مضر شهري 3090301-11
2,400,000 0 آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهري 30905
2,400,000 7,619 315 برنامه آموزش، فرهنگ سازي و مشارکت شهروندي در حوزه محیط زیست شهري 3090501-11
1,000,000 0 ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهري 31100
1,000,000 0 ساماندهی صنایع و مشاغل 31103
1,000,000 10,000 100 مورد تهیه، نصب و جمع آوري سازه هاي موقت تبلیغات فرهنگی 3110302-11

315,804,500 0 امور پشتیبانی 31500
15,530,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 31501
7,475,000 115,000 65 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 3150102-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
8,055,000 895,000 9 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 3150103-11

209,469,500 0 مزایا و کمک ها 31502
77,350,000 1,190,000 65 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 3150202-11
5,827,500 78,750 74 نفر سال هزینه ناهار 3150203-11
1,935,000 215,000 9 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 3150204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 3150205-11

44,770,000 605,000 74 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 3150206-11
16,000,000 400,000 40 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 3150207-11
12,580,000 170,000 74 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 3150208-11
8,732,000 118,000 74 نفر سال پاداش و عیدي 3150209-11

19,980,000 270,000 74 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 3150210-11
17,680,000 520,000 34 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 3150211-11
1,480,000 20,000 74 نفر سال 11-3150212 حق عائله مندي، اوالد

825,000 75,000 11 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 3150213-11
90,805,000 0 خدمات قراردادي 31505
11,205,000 415,000 27 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 3150509-11
9,000,000 450,000 20 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 3150510-11

28,350,000 1,050,000 27 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 3150511-11
21,000,000 1,050,000 20 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 3150512-11
12,150,000 450,000 27 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 3150513-11
9,100,000 455,000 20 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 3150514-11

207,756,762 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000
28,853,262 0 تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و کاهش خطرپذیري شهر 40300
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
28,853,262 0 افزایش ایمنی اماکن 40306
4,106,700 586,671 7 مورد افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 4030602-11

18,246,562 101,370 180 متر طول الیروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه هاي رسوبگیر 4030604-11
6,500,000 833 7,800 متر طول الیروبی و بازسازي قنوات 4030605-11

178,903,500 0 امور پشتیبانی 40600
8,730,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 40601
4,255,000 115,000 37 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 4060102-11
4,475,000 895,000 5 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 4060103-11

117,988,500 0 مزایا و کمک ها 40602
44,030,000 1,190,000 37 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 4060202-11
3,307,500 78,750 42 نفر سال هزینه ناهار 4060203-11
1,075,000 215,000 5 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 4060204-11

25,410,000 605,000 42 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 4060206-11
8,000,000 400,000 20 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 4060207-11
7,140,000 170,000 42 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 4060208-11
4,956,000 118,000 42 نفر سال پاداش و عیدي 4060209-11

11,340,000 270,000 42 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 4060210-11
11,440,000 520,000 22 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 4060211-11

840,000 20,000 42 نفر سال 11-4060212 حق عائله مندي، اوالد
450,000 75,000 6 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 4060213-11

52,185,000 0 خدمات قراردادي 40605
6,225,000 415,000 15 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 4060509-11
5,400,000 450,000 12 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 4060510-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 8
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
15,750,000 1,050,000 15 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 4060511-11
12,600,000 1,050,000 12 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 4060512-11
6,750,000 450,000 15 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 4060513-11
5,460,000 455,000 12 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 4060514-11

198,213,750 0 شهرسازي و معماري 50000
198,213,750 0 امور پشتیبانی 50900

9,075,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 50901
4,600,000 115,000 40 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 5090102-11
4,475,000 895,000 5 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 5090103-11

129,213,750 0 مزایا و کمک ها 50902
47,600,000 1,190,000 40 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 5090202-11
3,543,750 78,750 45 نفر سال هزینه ناهار 5090203-11
1,075,000 215,000 5 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 5090204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 5090205-11

27,225,000 605,000 45 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 5090206-11
8,000,000 400,000 20 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 5090207-11
7,650,000 170,000 45 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 5090208-11
5,310,000 118,000 45 نفر سال پاداش و عیدي 5090209-11

12,150,000 270,000 45 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 5090210-11
13,000,000 520,000 25 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 5090211-11

900,000 20,000 45 نفر سال 11-5090212 حق عائله مندي، اوالد
450,000 75,000 6 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 5090213-11

59,925,000 0 خدمات قراردادي 50905
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 8
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
7,055,000 415,000 17 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 5090509-11
6,300,000 450,000 14 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 5090510-11

17,850,000 1,050,000 17 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 5090511-11
14,700,000 1,050,000 14 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 5090512-11

7,650,000 450,000 17 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 5090513-11
6,370,000 455,000 14 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 5090514-11

852,511,719 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
848,055,719 0 امور پشتیبانی 60800
33,885,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
15,985,000 115,000 139 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 6080102-11
17,900,000 895,000 20 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080103-11

450,578,250 0 مزایا و کمک ها 60802
165,410,000 1,190,000 139 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 6080202-11
12,521,250 78,750 159 نفر سال هزینه ناهار 6080203-11
4,300,000 215,000 20 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080204-11
4,620,000 2,310,000 2 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 6080205-11

96,195,000 605,000 159 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 6080206-11
30,000,000 400,000 75 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 6080207-11
27,030,000 170,000 159 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 6080208-11
18,762,000 118,000 159 نفر سال پاداش و عیدي 6080209-11
42,930,000 270,000 159 نفر سال ... فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 6080210-11
43,680,000 520,000 84 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 6080211-11
3,180,000 20,000 159 نفر سال 11-6080212 حق عائله مندي، اوالد

285 

جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 8
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
1,950,000 75,000 26 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 6080213-11
1,200,000 0 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803
1,200,000 2,222 540 تعداد پست، اینترنت و تلفن 6080304-11

58,600,033 0 اجاره بهاء و کرایه 60804
56,880,033 568,800 100 دستگاه کرایه وسائط نقلیه 6080401-11
1,720,000 10,000 172 دستگاه روز کرایه وسائط نقلیه سنگین 6080406-11

217,979,500 0 خدمات قراردادي 60805
5,130,000 95 54,285 متر مربع نگهداري و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات 6080501-11
1,000,000 8,000 125 دستگاه نگهداري و تعمیرات وسایل اداري 6080502-11
1,500,000 25,000 60 دستگاه نگهداري و تعمیرات جزئی ماشین آالت و وسایط نقلیه 6080503-11
1,500,000 26 58,725 تعداد تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس 6080504-11

202,000 1,000 202 مورد خدمات قراردادي،هزینه هاي بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهاي دسته چک و غیره 6080505-11
1,500,000 500 3,000 نفر ساعت حق الجلسه، حق الزحمه ، حق التدریس 6080506-11

24,485,000 415,000 59 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 6080509-11
6,187,500 562,500 11 قرارداد بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزي 6080510-11

20,250,000 450,000 45 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 6080523-11
61,950,000 1,050,000 59 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 6080524-11
47,250,000 1,050,000 45 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 6080525-11
26,550,000 450,000 59 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 6080526-11
20,475,000 455,000 45 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 6080527-11
56,076,000 0 هزینه سوخت 60806
4,050,000 500 8,100 متر مربع سوخت دستگاههاي حرارتی 6080601-11
2,100,000 300,000 7 دستگاه سوخت وسائل نقلیه 6080602-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 8
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
4,050,000 10,000 405 نفر سال آب بها مصرفی اداري 6080603-11

17,001,000 1,360 12,500 متر مربع بهاي برق مصرفی اداري 6080604-11
12,000,000 8 1,500,000 متر مربع آب بهاي پارکها و میادین 6080605-11
16,875,000 25 675,000 متر مربع بهاي برق پارك ها و میادین 6080606-11
29,736,936 0 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807
2,000,000 118 17,000 متر مربع خرید لوازم جزیی ساختمان 6080701-11
4,501,936 4,016 1,121 نفر سال خرید لوازم مصرفی اداري 6080702-11
1,500,000 10,000 150 دستگاه لوازم یدکی وسائط نقلیه 6080703-11

635,000 2,500 254 نفر سال لباس کارکنان و لوازم خواب 6080704-11
1,100,000 304 3,619 مورد سایرموادو لوازم مصرف شدنی 6080705-11

20,000,000 133 150,000 متر مربع لوازم تنظیف 6080706-11
1,000,000 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500
1,000,000 0 آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی 61505
1,000,000 800 1,250 نفر ساعت آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 6150501-11
3,456,000 0 دیپلماسی شهري 62200
3,456,000 0 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201
3,456,000 17 200,000 مورد راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 6220101-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 8
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

2,067,601,384 0 300,000,000 1,549,956,000 650,457,788 425,670,744 3,397,669 48,893,795 0 جمع کل

81,815,000 0 0 81,815,000 62,985,000 73,552,618 0 0 0 اجتماعی و فرهنگی 10000

4,068,000 0 0 4,068,000 12,000,000 13,144,055 0 0 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و 
نشاط اجتماعی 10300

2,152,000 0 0 2,152,000 3,000,000 1,621,920 0 0 0 توسعه و تجهیز فضاهاي ورزشی 10307

2,152,000 0 0 2,152,000 3,000,000 1,621,920 0 0 11,955.6 180 متر مربع 1401 1401 منطقه 8
توسعه و تجهیز زمین هاي 

ورزشی روباز و چمن مصنوعی، 
سطح منطقه

103070408-21

1,916,000 0 0 1,916,000 9,000,000 11,522,135 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن 
ورزشی 10308

1,916,000 0 0 1,916,000 9,000,000 11,522,135 0 0 5,569.8 344 متر مربع 1401 1401 منطقه 8 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن 
ورزشی، سطح منطقه 103080108-21

77,747,000 0 0 77,747,000 50,985,000 60,408,563 0 0 0

توسعه و حمایت از زیرساخت ها، 
ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح 

هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی 
و هنري

10800

30,000,000 0 0 30,000,000 0 0 0 0 0 توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري 10801

30,000,000 0 0 30,000,000 0 0 0 0 15,000 2,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 8 احداث موزه سه شهید و سراي 
ایثار 108010308-21

19,779,000 0 0 19,779,000 18,685,000 39,588,306 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی 
و هنري 10809

19,779,000 0 0 19,779,000 18,685,000 39,588,306 0 0 15,823.2 1,250 متر مربع 1401 1401 منطقه 8 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی 
و هنري، سطح منطقه 108090108-21

5,380,000 0 0 5,380,000 3,750,000 8,896,482 0 0 0 تعمیر و تجهیز سراي محله 10812

5,380,000 0 0 5,380,000 3,750,000 8,896,482 0 0 20,000 269 متر مربع 1401 1401 منطقه 8 تعمیر و تجهیز سراي محله، 
سطح منطقه 108120108-21

7,970,000 0 0 7,970,000 8,750,000 2,449,250 0 0 0 کمک به ساخت و توسعه مساجد 
و اماکن مذهبی 10814
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 8
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

7,970,000 0 0 7,970,000 8,750,000 2,449,250 0 0 468,823.5 17
تعداد 
مسجد 1401 1401 منطقه 8 کمک به تجهیز مساجد، سطح 

منطقه 108141208-21

14,618,000 0 0 14,618,000 19,800,000 9,474,525 0 0 0 حمایت از توسعه و تجهیز مدارس 10827

14,618,000 0 0 14,618,000 19,800,000 9,474,525 0 0 730,900 20
تعداد 
مدرسه 1401 1401 منطقه 8 کمک به توسعه و تجهیز مدارس، 

سطح منطقه 108270108-21

958,186,479 0 300,000,000 477,478,000 297,383,638 154,845,561 3,397,669 48,893,795 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

87,380,000 0 0 67,380,000 32,500,000 6,187,158 0 0 0
توسعه، تجهیز و نگهداري سامانه 

هاي حمل و نقل عمومی غیر 
ریلی

20200

71,435,000 0 0 51,435,000 22,000,000 3,867,680 0 0 0 احداث ایستگاه هاي حمل و نقل 
عمومی غیرریلی 20203

1,435,000 0 0 1,435,000 2,000,000 3,867,680 0 0 358,750 4 ایستگاه 1401 1401 منطقه 8
احداث ایستگاه و پل همسطح 

ایستگاه حمل و نقل عمومی 
غیرریلی، سطح منطقه

202030108-21

70,000,000 0 0 50,000,000 20,000,000 0 0 0 72,164.9 970 متر مربع 1401 1400 منطقه 8 در بزرگراه  BRT احداث ایستگاه
امام علی(ع) ایستگاه فدك 202030308-21

15,945,000 0 0 15,945,000 10,500,000 2,319,478 0 0 0 تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل 
و نقل عمومی غیر ریلی 20210

15,945,000 0 0 15,945,000 10,500,000 2,319,478 0 0 19,807.5 805 ایستگاه 1401 1401 منطقه 8
تعمیر و تجهیز پل همسطح و 
ایستگاه هاي اتوبوس عادي و 

تندرو، سطح منطقه
202100108-21

120,056,833 0 0 55,000,000 10,000,000 54,929,633 127,200 0 0 توسعه و ساماندهی پارکینگ ها 20300

120,056,833 0 0 55,000,000 10,000,000 54,929,633 127,200 0 0 احداث و توسعه پارکینگ 20306

120,056,833 0 0 55,000,000 10,000,000 54,929,633 127,200 0 8,776.7 13,679 متر مربع 1401 1398 منطقه 8 احداث پارکینگ خیابان شهید 
مدنی 203060108-21

55,394,000 0 0 55,394,000 24,209,000 17,442,196 0 0 0 افزایش ایمنی و هوشمندسازي 
حمل و نقل و ترافیک شهر 20400

23,911,000 0 0 23,911,000 15,005,000 12,459,421 0 0 0 اجراي عالیم افقی ترافیکی 20408
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 8
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

23,911,000 0 0 23,911,000 15,005,000 12,459,421 0 0 703.3 34,000 متر طول 1401 1401 منطقه 8 اجراي عالیم افقی ترافیکی، سطح 
منطقه 204080108-21

20,723,000 0 0 20,723,000 5,000,000 3,768,198 0 0 0 تعمیر و تعویض تجهیزات 
ترافیکی 20410

20,723,000 0 0 20,723,000 5,000,000 3,768,198 0 0 3,188.2 6,500 عدد 1401 1401 منطقه 8 تعمیر و تعویض عالئم عمودي و 
تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه 204100108-21

10,361,000 0 0 10,361,000 4,004,000 1,111,328 0 0 0 تعمیر و تعویض گاردریل و نرده 
ایمنی معابر 20412

10,361,000 0 0 10,361,000 4,004,000 1,111,328 0 0 19,925 520 متر طول 1401 1401 منطقه 8 تعمیر و تعویض نرده و حفاظ 
ایمنی معابر، سطح منطقه 204120108-21

399,000 0 0 399,000 200,000 103,249 0 0 0 تهیه و نصب چراغ هاي راهنمایی 
و رانندگی 20414

399,000 0 0 399,000 200,000 103,249 0 0 199,500 2 تقاطع 1401 1401 منطقه 8
نصب چراغ هوشمند و عالیم 

هشدار دهنده و خط کشی جهت 
گذر دانش آموزان

204140208-21

132,925,646 0 0 37,274,000 46,000,000 7,298,556 3,270,469 48,893,795 0 توسعه، تجهیز و نگهداري پایانه 
هاي مسافري شهري 20500

120,651,646 0 0 25,000,000 40,000,000 3,487,382 3,270,469 48,893,795 0 احداث و توسعه پایانه ها و پارك 
سوارهاي درون شهري 20501

120,651,646 0 0 25,000,000 40,000,000 3,487,382 3,270,469 48,893,795 125,809.8 959 متر مربع 1401 1393 منطقه 8
احداث و توسعه پایانه ها و پارك 

سوارهاي درون شهري، سه راه 
تهران پارس

205010108-21

12,274,000 0 0 12,274,000 6,000,000 3,811,174 0 0 0 تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك 
سوارهاي درون شهري 20504

12,274,000 0 0 12,274,000 6,000,000 3,811,174 0 0 2,045,666.7 6 تعداد 1401 1401 منطقه 8
تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك 

سوارهاي درون شهري، سطح 
منطقه

205040108-21

562,430,000 0 300,000,000 262,430,000 184,674,638 68,988,018 0 0 0 توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور 
و مرور شهري 20900

12,756,000 0 0 12,756,000 10,000,200 6,297,185 0 0 0 طراحی و اصالح هندسی معابر و 
تقاطع هاي موجود 20914
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 8
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

9,564,000 0 0 9,564,000 10,000,200 6,297,185 0 0 23,326.8 410 متر مربع 1401 1401 منطقه 8 طراحی و اصالح هندسی معابر، 
سطح منطقه 209140108-21

3,192,000 0 0 3,192,000 0 0 0 0 15,960 200 متر مربع 1401 1401 منطقه 8 ایمن سازي و رفع نقاط حادثه 
خیز ترافیکی، سطح منطقه 209140308-21

330,000,000 0 300,000,000 30,000,000 0 0 0 0 0 احداث و توسعه تقاطع غیر 
همسطح 20924

330,000,000 0 300,000,000 30,000,000 0 0 0 0 55,000 6,000 متر مربع 1402 1401 منطقه 8 احداث فاز اول دوربرگردان شمال 
به شمال بزرگراه شهید باقري 209240308-21

54,039,000 0 0 54,039,000 85,526,035 20,071,565 0 0 0 مرمت و بهسازي معابر غیر 
20925 بزرگراهی

21,362,000 0 0 21,362,000 44,013,743 16,689,520 0 0 7,120.7 3,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 8
لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار 
حفاري و همسطح سازي دریچه 

هاي معابر سطح منطقه
209250108-21

32,677,000 0 0 32,677,000 41,512,292 3,382,045 0 0 6,535.4 5,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 8 بهسازي و نوسازي معابر غیر 
بزرگراهی، سطح منطقه 209253608-21

19,129,000 0 0 19,129,000 20,623,339 10,546,743 0 0 0 نصب و ترمیم، سنگدال، جداول 20926

19,129,000 0 0 19,129,000 20,623,339 10,546,743 0 0 1,912.9 10,000 عدد 1401 1401 منطقه 8 نصب و ترمیم سنگدال و جداول، 
سطح منطقه 209260108-21

4,782,000 0 0 4,782,000 8,000,011 7,388,636 0 0 0 بهسازي معابرجهت تردد معلولین 
و سالمندان 20929

4,782,000 0 0 4,782,000 8,000,011 7,388,636 0 0 22,771.4 210 متر مربع 1401 1401 منطقه 8
بهسازي معابر جهت تردد 

معلولین و سالمندان، سطح 
منطقه

209290108-21

46,301,000 0 0 46,301,000 39,025,038 18,388,906 0 0 0 احداث، تجهیز و بهسازي پیاده 
روها و پیاده راه ها 20930

11,955,000 0 0 11,955,000 16,247,940 9,290,657 0 0 3,985 3,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 8 احداث و تجهیز پیاده روها، سطح 
منطقه 209300108-21

7,970,000 0 0 7,970,000 14,992,880 5,841,960 0 0 6,376 1,250 متر مربع 1401 1401 منطقه 8
مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و 

همسطح سازي دریچه، سطح 
منطقه

209300308-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 8
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

1,594,000 0 0 1,594,000 1,000,002 0 0 0 3,985 400 متر مربع 1401 1401 منطقه 8
مناسب سازي وضعیت حمل و 
نقل و ترافیک (شهر دوستدار 

کودك)
209300408-21

4,782,000 0 0 4,782,000 6,784,216 3,256,289 0 0 4,782 1,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 8 بهسازي و نوسازي پیاده روها و 
پیاده راه ها، سطح منطقه 209300608-21

20,000,000 0 0 20,000,000 0 0 0 0 1,481.5 13,500 متر مربع 1401 1401 منطقه 8
احداث فاز اول پیاده راه شهید 

دکتر آیت حد فاصل میدان نبوت 
تا چهارراه سرسبز

209301108-21

90,401,000 0 0 90,401,000 14,500,009 3,352,498 0 0 0 احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده 20931

10,401,000 0 0 10,401,000 14,500,009 3,352,498 0 0 196,245.3 53
متر طول 

عرشه 1401 1401 منطقه 8 احداث و بهسازي پل هاي عابر 
پیاده سطح منطقه 209310108-21

30,000,000 0 0 30,000,000 0 0 0 0 1,200 25,000 متر طول 1401 1401 منطقه 8 احداث پل عابر پیاده تقاطع 
مسیل باختر تقاطع-نوروزي فر 209310308-21

50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0 0 50,000 1,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 8 احداث پل عابر پیاده مکانیزه 
محله نارمک 209310408-21

3,587,000 0 0 3,587,000 5,000,006 2,942,484 0 0 0 مرمت و بهسازي و تجهیز معابر و 
سامانه ویژه دوچرخه 20934

3,587,000 0 0 3,587,000 5,000,006 2,942,484 0 0 3,587 1,000 متر طول 1401 1401 منطقه 8 توسعه، تعمیر و تجهیز معابر 
دوچرخه، سطح منطقه 209340108-21

1,435,000 0 0 1,435,000 2,000,000 0 0 0 0 تعمیر و تجهیز پارك هاي 
آموزش ترافیک 20936

1,435,000 0 0 1,435,000 2,000,000 0 0 0 6,377.8 225 متر مربع 1401 1401 منطقه 8 تعمیر و تجهیز پارك هاي 
آموزش ترافیک سطح منطقه 209360108-21

526,176,905 0 0 489,240,000 267,124,350 156,665,281 0 0 0 خدمات شهري 30000

323,397,905 0 0 286,461,000 104,232,900 91,646,140 0 0 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز 
شهري و پیراشهري 30100

160,000,000 0 0 160,000,000 0 0 0 0 0 احداث و توسعه بوستان و 
تفرجگاه 30102

80,000,000 0 0 80,000,000 0 0 0 0 10,000 8,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 8 احداث بوستان مهتاب 301020708-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 8
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

80,000,000 0 0 80,000,000 0 0 0 0 20,000 4,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 8 احداث بوستان لشگر 301020808-21

49,511,000 0 0 49,511,000 46,732,900 28,848,095 0 0 0 باز پیرایی، مناسب سازي و 
تجهیز بوستان ها وفضاي سبز 30104

38,751,000 0 0 38,751,000 39,545,400 25,302,454 0 0 6,458.5 6,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 8 بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان 
ها و فضاي سبز، سطح منطقه 301040108-21

5,181,000 0 0 5,181,000 7,187,500 3,545,641 0 0 7,970.8 650 تعداد 1401 1401 منطقه 8 تامین درخت و درختچه و گل و 
گیاه، سطح منطقه 301040208-21

5,579,000 0 0 5,579,000 0 0 0 0 5,579 1,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 8
ایمن سازي و استانداردسازي 

وسایل بازي کودکان در بوستان 
هاي سطح منطقه

301040608-21

113,886,905 0 0 76,950,000 57,500,000 62,798,045 0 0 0 طراحی و اجراي شبکه هاي 
آبرسانی فضاي سبز 30107

26,950,000 0 0 26,950,000 37,500,000 45,861,141 0 0 1,594 16,907 متر مربع 1401 1401 منطقه 8
هوشمندسازي، طراحی و اجراي 
شبکه هاي آبرسانی فضاي سبز، 

سطح منطقه
301070108-21

86,936,905 0 0 50,000,000 20,000,000 16,936,905 0 0 22,645.7 3,839 متر طول 1401 1399 منطقه 8 احداث مخزن و تصفیه خانه 
مکانیزه 301070208-21

74,172,000 0 0 74,172,000 53,250,000 34,117,648 0 0 0 زیباسازي منظر شهري 30200

14,346,000 0 0 14,346,000 11,250,000 8,190,905 0 0 0 رنگ آمیزي و پاکسازي نما 30201

14,346,000 0 0 14,346,000 11,250,000 8,190,905 0 0 1,530.2 9,375 متر مربع 1401 1401 منطقه 8 رنگ آمیزي و پاکسازي نما، 
سطح منطقه 302010108-21

4,036,000 0 0 4,036,000 1,000,000 309,880 0 0 0 تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، 
تزئینی، مجسمه و تندیس 30203

4,036,000 0 0 4,036,000 1,000,000 309,880 0 0 50,450 80 تعداد 1401 1401 منطقه 8
تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، 

شناسایی معابر و مجسمه و 
تندیس، سطح منطقه

302030108-21

35,068,000 0 0 35,068,000 30,000,000 18,088,366 0 0 0 ساماندهی و مناسب سازي 
میادین و معابر خاص شهر 30204
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 8
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

35,068,000 0 0 35,068,000 30,000,000 18,088,366 0 0 5,311.7 6,602 متر مربع 1401 1401 منطقه 8
ساماندهی و مناسب سازي 

میادین و معابر خاص شهر، سطح 
منطقه

302040108-21

16,737,000 0 0 16,737,000 9,750,000 6,629,598 0 0 0 نورپردازي و زیباسازي معابر 30206

16,737,000 0 0 16,737,000 9,750,000 6,629,598 0 0 55,790 300 متر مربع 1401 1401 منطقه 8 نورپردازي و زیباسازي معابر، 
سطح منطقه 302060108-21

3,985,000 0 0 3,985,000 1,250,000 898,900 0 0 0 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی 30208

3,985,000 0 0 3,985,000 1,250,000 898,900 0 0 1,992.5 2,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 8 نقاشی دیواري و گرافیک 
محیطی، سطح منطقه 302080108-21

51,441,000 0 0 51,441,000 15,962,643 11,590,935 0 0 0 مدیریت پسماند 30400

46,169,000 0 0 46,169,000 8,612,643 6,594,731 0 0 0 احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات 
جمع آوري و پردازش پسماند 30406

6,169,000 0 0 6,169,000 8,612,643 6,594,731 0 0 15,940.6 387 عدد 1401 1401 منطقه 8 خرید مخازن پسماند 304060308-21

40,000,000 0 0 40,000,000 0 0 0 0 26,666.7 1,500 متر مکعب 1401 1401 منطقه 8 احداث مخزن آب بوستان 
امدادگران 304060408-21

5,272,000 0 0 5,272,000 7,350,000 4,996,204 0 0 0 تعمیر و تجهیز تاسیسات جمع 
آوري و پردازش پسماند 30407

5,272,000 0 0 5,272,000 7,350,000 4,996,204 0 0 1,594.2 3,307 متر مربع 1401 1401 منطقه 8
تعمیر و تجهیز تأسیسات جمع 
آوري و پردازش پسماند، سطح 

منطقه
304070108-21

68,068,000 0 0 68,068,000 82,245,011 16,692,626 0 0 0

طرح هاي هدایت آب هاي 
سطحی و ساماندهی سیل ها، رود 
دره ها و رودخانه هاي عبوري از 

شهر

30700

4,484,000 0 0 4,484,000 6,250,000 5,000,000 0 0 0 کنترل و پایش آب هاي سطحی 
و زیرزمینی 30702

4,484,000 0 0 4,484,000 6,250,000 5,000,000 0 0 2,242,000 2 پروژه 1401 1401 منطقه 8 کنترل و پایش آب هاي سطحی 
و زیرزمینی، سطح منطقه 307020108-21

15,940,000 0 0 15,940,000 22,494,953 6,266,679 0 0 0 مرمت و بهسازي شبکه اصلی 
جمع آوري آبهاي سطحی 30704
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 8
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

15,940,000 0 0 15,940,000 22,494,953 6,266,679 0 0 159,400 100 متر طول 1401 1401 منطقه 8

مرمت و بهسازي شبکه اصلی 
جمع آوري آبهاي سطحی شامل 

مسیل ها و کانال هاي 
سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، 

آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و 
رسوب گیر، سطح منطقه

307040108-21

16,737,000 0 0 16,737,000 13,500,058 5,362,747 0 0 0 احداث شبکه فرعی جمع آوري 
آبهاي سطحی 30707

16,737,000 0 0 16,737,000 13,500,058 5,362,747 0 0 7,970 2,100 متر طول 1401 1401 منطقه 8
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه 

شبکه فرعی جمع آوري آبهاي 
سطحی، سطح منطقه

307070108-21

30,907,000 0 0 30,907,000 40,000,000 63,200 0 0 0 استفاده مجدد از پساب و رواناب 
سطحی 30711

30,907,000 0 0 30,907,000 40,000,000 63,200 0 0 30,907 1,000 دستگاه 1401 1401 منطقه 8

طراحی و اجراي روش هاي 
بازیافت و بازچرخانی آب و 

سیستم هاي تصفیه فاضالب، 
سطح منطقه

307110208-21

6,713,000 0 0 6,713,000 9,220,020 2,062,980 0 0 0 بهبود محیط زیست شهري و 
بهداشت عمومی 30900

599,000 0 0 599,000 1,220,020 186,000 0 0 0 تهیه و اجراي طرح هاي زیست 
محیطی 30901

479,000 0 0 479,000 625,000 186,000 0 0 798.3 600 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 8

استقرار و نگهداشت نظام مدیریت 
محیط زیست ایزو 14001 در 

سازمانها و شرکتها و مناطق 22
گانه

309010208-21

40,000 0 0 40,000 250,020 0 0 0 800 50 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 8
ارزیابی اثرات زیست محیطی 
پروژه هاي عمرانی، تولیدي و 

اقتصادي شهرداري تهران
309010308-21

80,000 0 0 80,000 345,000 0 0 0 800 100 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 8

شناسایی و پایش کمی و کیفی 
منابع، شاخص ها و آالینده هاي 
محیط زیست و ارائه راهکارهاي 

رفع آلودگی سطح منطقه

309010408-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

6,114,000 0 0 6,114,000 8,000,000 1,876,980 0 0 0 توسعه انرژي هاي نو 30904

3,962,000 0 0 3,962,000 5,000,000 754,392 0 0 165,083.3 24 دستگاه 1401 1395 منطقه 8 توسعه انرژي هاي نو 309040208-21

2,152,000 0 0 2,152,000 3,000,000 1,122,588 0 0 797 2,700 ساختمان 1401 1401 منطقه 8
بهینه سازي مصرف انرژي و 

منابع در ساختمانهاي شهرداري 
تهران

309040308-21

2,385,000 0 0 2,385,000 2,213,776 554,952 0 0 0 توسعه و نگهداري تاسیسات 
شهري 31000

2,385,000 0 0 2,385,000 2,213,776 554,952 0 0 0
تعمیر، تجهیز و مناسب سازي 

آبخوري ها و سرویس هاي 
بهداشتی عمومی

31008

2,385,000 0 0 2,385,000 2,213,776 554,952 0 0 119,250 20 چشمه 1401 1401 منطقه 8

تعمیر، تجهیز و مناسب سازي 
آبخوري ها و سرویس هاي 

بهداشتی عمومی در معابر، سطح 
منطقه

310080108-21

1,594,000 0 0 1,594,000 0 0 0 0 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000

1,594,000 0 0 1,594,000 0 0 0 0 0 تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و 
کاهش خطرپذیري شهر 40300

1,594,000 0 0 1,594,000 0 0 0 0 0 مقاوم سازي پل ها و ابنیه فنی 40313

1,594,000 0 0 1,594,000 0 0 0 0 531.3 3,000 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 8 ساماندهی گودها و نقاط پرخطر 
سطح منطقه 403130108-21

499,829,000 0 0 499,829,000 22,964,800 40,607,284 0 0 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي 
شهري 60000

116,663,000 0 0 116,663,000 20,000,000 38,376,700 0 0 0 تحول اداري و مدیریت عملکرد 60200

80,000,000 0 0 80,000,000 0 0 0 0 0 تملک، احداث و تجهیز ساختمان 
هاي اداري 60208

80,000,000 0 0 80,000,000 0 0 0 0 5,000 16,000 متر مربع 1401 1400 منطقه 8 احداث ساختمان کالنتري محله 
نظام آباد 602080308-21

36,663,000 0 0 36,663,000 20,000,000 38,376,700 0 0 0 بازسازي و تعمیرات اساسی 
ساختمان هاي اداري 60209
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

36,663,000 0 0 36,663,000 20,000,000 38,376,700 0 0 73,326 500 متر مربع 1401 1401 منطقه 8
مقاوم سازي، بازسازي و تعمیرات 

اساسی ساختمان هاي اداري، 
سطح منطقه

602090108-21

542,000 0 0 542,000 340,000 260,000 0 0 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500

542,000 0 0 542,000 340,000 260,000 0 0 0 مطالعه و پژوهش هاي ماموریت 
اجتماعی و فرهنگی 61503

542,000 0 0 542,000 340,000 260,000 0 0 1,594.1 340 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 8 مطالعه و پژوهش هاي اجتماعی 
و فرهنگی، سطح منطقه 615030108-21

2,624,000 0 0 2,624,000 2,624,800 1,970,584 0 0 0 موارد پیش بینی نشده 61700

2,624,000 0 0 2,624,000 2,624,800 1,970,584 0 0 0 اعتبارات فوریتهاي خدمات 
شهري 61706

2,624,000 0 0 2,624,000 2,624,800 1,970,584 0 0 1,312 2,000 مورد 1401 1401 منطقه 8
اعتبارات فوریتهاي خدمات 

شهري سامانه فوریت هاي شهري 
137،سطح منطقه

617060108-21

380,000,000 0 0 380,000,000 0 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه توسعه 
مدیریت و هوشمندسازي 62600

380,000,000 0 0 380,000,000 0 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه توسعه 
مدیریت و هوشمندسازي 62601

380,000,000 0 0 380,000,000 0 0 0 0 380,000,000 1 ندارد 1401 1401 منطقه 8 اجراي پروژه هاي مستمر توسعه 
محله اي، سطح منطقه 626010108-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 8
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 





مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
2,341,373,830 0 جمع کل

299,555,470 0 اجتماعی و فرهنگی 10000
13,785,220 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی 10300
5,711,000 0 غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 10304
5,711,000 150 38,073 تعداد غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 1030401-11
8,074,220 0 فرهنگ سازي و اجراي ورزش هاي همگانی 10305
4,224,220 880 4,802 مورد ترویج ورزش همگانی آقایان 1030501-11
3,850,000 1,100 3,500 مورد ترویج ورزش همگانی بانوان 1030502-11

20,342,000 0 ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان 10400
20,342,000 0 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
9,878,400 15,198 650 مورد نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 1040304-11
5,463,600 5,464 1,000 نفر سال ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار) 1040305-11
5,000,000 500,000 10 مورد مدیریت و راهبري سمن سراها 1040309-11

880,000 0 حمایت، توانمندسازي و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت هاي اجتماعی و مردمی 10500
400,000 0 آموزش و ترویج کارآفرینی 10504
400,000 400,000 1 نفر آموزش و ترویج کارآفرینی 1050401-11
480,000 0 ارتقاي مشارکت هاي اجتماعی شهروندان 10506
480,000 873 550 نفر اجراي برنامه هاي مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی 1050601-11

33,686,000 0 توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و 
هنري

10800

8,400,000 0 نکوداشت مناسبت هاي مذهبی و ملی 10817
8,400,000 50,000 168 مورد نکوداشت مناسبت هاي دینی و ملی 1081702-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 9
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
18,000,000 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 10821
10,000,000 151,515 66 مورد اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 1082101-11
8,000,000 8,000,000 1 تعداد اجراي هنر عمومی(هنرهاي تجسمی و المان هاي شهري) 1082126-11
5,786,000 0 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10823
3,500,000 175,000 20 برنامه فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و معنوي 1082301-11
2,286,000 9,144 250 برنامه ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 1082302-11
1,500,000 0 آموزش حقوق و تکالیف شهروندي 10824
1,500,000 150 10,000 مورد آموزش شهروندي 1082401-11
2,650,000 0 حمایت از طرح هاي حوزه سالمت اجتماعی 11000
2,650,000 0 آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 11004
2,500,000 2,500 1,000 مورد آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 1100401-11

150,000 50,000 3 مورد بهبود سالمت اجتماعی و بهداشت روان 1100402-11
1,650,000 0 حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت هاي اجتماعی بانوان 11100

150,000 0 اجراي طرح هاي اجتماعی و فرهنگی کودکان 11102
150,000 50,000 3 مورد اجراي برنامه هاي دبیرخانه مصوبه شهر دوستدار کودك 1110201-11
600,000 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی، هنري ویژه بانوان 11104
600,000 85,714 7 مورد بهبود مشارکت پذیري و اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري ویژه بانوان 1110401-11
900,000 0 توانمندسازي اجتماعی بانوان 11105
900,000 81,818 11 مورد توانمندسازي اجتماعی بانوان 1110501-11

226,562,250 0 امور پشتیبانی 11700
8,525,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 11701
4,945,000 115,000 43 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 1170102-11
3,580,000 895,000 4 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 1170103-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
135,052,250 0 مزایا و کمک ها 11702
51,170,000 1,190,000 43 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 1170202-11
3,701,250 78,750 47 نفر سال هزینه ناهار 1170203-11

860,000 215,000 4 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 1170204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 1170205-11

28,435,000 605,000 47 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 1170206-11
11,600,000 400,000 29 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 1170207-11
7,990,000 170,000 47 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 1170208-11
5,546,000 118,000 47 نفر سال پاداش و عیدي 1170209-11

12,690,000 270,000 47 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 1170210-11
9,360,000 520,000 18 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 1170211-11

940,000 20,000 47 نفر سال 11-1170212 حق عائله مندي، اوالد
450,000 75,000 6 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 1170213-11

82,985,000 0 خدمات قراردادي 11705
11,205,000 415,000 27 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 1170509-11
7,200,000 450,000 16 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 1170510-11

28,350,000 1,050,000 27 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 1170511-11
16,800,000 1,050,000 16 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 1170512-11
12,150,000 450,000 27 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 1170513-11
7,280,000 455,000 16 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 1170514-11

213,327,000 0 حمل و نقل و ترافیک 20000
1,600,000 0 افزایش و توسعه ظرفیت هاي مدیریتی پلیس راهور 21600
1,600,000 0 اجراي برنامه هاي پلیس راهور 21606
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
1,600,000 160,000 10 برنامه اجراي برنامه انضباط و نظم بخشی بر حمل و نقل 2160601-11

211,727,000 0 امور پشتیبانی 22200
8,180,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 22201
4,600,000 115,000 40 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 2220102-11
3,580,000 895,000 4 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 2220103-11

126,347,000 0 مزایا و کمک ها 22202
47,600,000 1,190,000 40 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 2220202-11
3,465,000 78,750 44 نفر سال هزینه ناهار 2220203-11

860,000 215,000 4 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 2220204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 2220205-11

26,620,000 605,000 44 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 2220206-11
10,400,000 400,000 26 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 2220207-11
7,480,000 170,000 44 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 2220208-11
5,192,000 118,000 44 نفر سال پاداش و عیدي 2220209-11

11,880,000 270,000 44 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 2220210-11
9,360,000 520,000 18 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 2220211-11

880,000 20,000 44 نفر سال 11-2220212 حق عائله مندي، اوالد
300,000 75,000 4 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 2220213-11

77,200,000 0 خدمات قراردادي 22205
10,375,000 415,000 25 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 2220509-11

6,750,000 450,000 15 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 2220510-11
26,250,000 1,050,000 25 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 2220511-11
15,750,000 1,050,000 15 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 2220512-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
11,250,000 450,000 25 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 2220513-11

6,825,000 455,000 15 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 2220514-11
868,417,621 0 خدمات شهري 30000
290,761,761 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
290,761,761 0 نگهداري فضاي سبز 30106
290,761,761 60 4,867,208 متر مربع نگهداري فضاي سبز 3010601-11
305,538,100 0 مدیریت پسماند 30400
305,538,100 0 رفت و روب شهري 30408
305,538,100 9,222 33,131 متر مربع رفت و روب شهري 3040801-11

8,050,000 0 طرح هاي هدایت آب هاي سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه هاي عبوري از شهر 30700
8,050,000 0 برف روبی 30710
8,050,000 805 10,000 مورد خرید مصالح و تجهیزات عملیات برف روبی 3071001-11
8,450,010 0 بهبود محیط زیست شهري و بهداشت عمومی 30900
7,050,000 0 مبارزه با جانوران مضر شهري 30903
7,050,000 7,050 1,000 تعداد مبارزه با جانوران مضر شهري 3090301-11
1,400,010 0 آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهري 30905
1,400,010 700,005 2 برنامه آموزش، فرهنگ سازي و مشارکت شهروندي در حوزه محیط زیست شهري 3090501-11
1,000,000 0 ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهري 31100
1,000,000 0 ساماندهی صنایع و مشاغل 31103
1,000,000 10,000 100 مورد تهیه، نصب و جمع آوري سازه هاي موقت تبلیغات فرهنگی 3110302-11

254,617,750 0 امور پشتیبانی 31500
9,995,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 31501
5,520,000 115,000 48 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 3150102-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
4,475,000 895,000 5 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 3150103-11

151,982,750 0 مزایا و کمک ها 31502
57,120,000 1,190,000 48 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 3150202-11
4,173,750 78,750 53 نفر سال هزینه ناهار 3150203-11
1,075,000 215,000 5 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 3150204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 3150205-11

32,065,000 605,000 53 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 3150206-11
11,600,000 400,000 29 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 3150207-11
9,010,000 170,000 53 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 3150208-11
6,254,000 118,000 53 نفر سال پاداش و عیدي 3150209-11

14,310,000 270,000 53 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 3150210-11
12,480,000 520,000 24 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 3150211-11

1,060,000 20,000 53 نفر سال 11-3150212 حق عائله مندي، اوالد
525,000 75,000 7 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 3150213-11

92,640,000 0 خدمات قراردادي 31505
12,450,000 415,000 30 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 3150509-11
8,100,000 450,000 18 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 3150510-11

31,500,000 1,050,000 30 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 3150511-11
18,900,000 1,050,000 18 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 3150512-11
13,500,000 450,000 30 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 3150513-11
8,190,000 455,000 18 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 3150514-11

169,084,275 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000
19,550,025 0 تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و کاهش خطرپذیري شهر 40300
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
19,550,025 0 افزایش ایمنی اماکن 40306
3,300,000 275,000 12 مورد افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 4030602-11

16,250,025 125,000 130 متر طول الیروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه هاي رسوبگیر 4030604-11
149,534,250 0 امور پشتیبانی 40600

5,905,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 40601
3,220,000 115,000 28 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 4060102-11
2,685,000 895,000 3 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 4060103-11

87,654,250 0 مزایا و کمک ها 40602
33,320,000 1,190,000 28 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 4060202-11
2,441,250 78,750 31 نفر سال هزینه ناهار 4060203-11

645,000 215,000 3 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 4060204-11
18,755,000 605,000 31 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 4060206-11

6,400,000 400,000 16 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 4060207-11
5,270,000 170,000 31 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 4060208-11
3,658,000 118,000 31 نفر سال پاداش و عیدي 4060209-11
8,370,000 270,000 31 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 4060210-11
7,800,000 520,000 15 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 4060211-11

620,000 20,000 31 نفر سال 11-4060212 حق عائله مندي، اوالد
375,000 75,000 5 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 4060213-11

55,975,000 0 خدمات قراردادي 40605
7,470,000 415,000 18 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 4060509-11
4,950,000 450,000 11 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 4060510-11

18,900,000 1,050,000 18 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 4060511-11
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
11,550,000 1,050,000 11 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 4060512-11
8,100,000 450,000 18 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 4060513-11
5,005,000 455,000 11 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 4060514-11

197,151,750 0 شهرسازي و معماري 50000
197,151,750 0 امور پشتیبانی 50900

7,835,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 50901
4,255,000 115,000 37 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 5090102-11
3,580,000 895,000 4 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 5090103-11

117,941,750 0 مزایا و کمک ها 50902
44,030,000 1,190,000 37 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 5090202-11
3,228,750 78,750 41 نفر سال هزینه ناهار 5090203-11

860,000 215,000 4 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 5090204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 5090205-11

24,805,000 605,000 41 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 5090206-11
9,200,000 400,000 23 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 5090207-11
6,970,000 170,000 41 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 5090208-11
4,838,000 118,000 41 نفر سال پاداش و عیدي 5090209-11

11,070,000 270,000 41 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 5090210-11
9,360,000 520,000 18 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 5090211-11

820,000 20,000 41 نفر سال 11-5090212 حق عائله مندي، اوالد
450,000 75,000 6 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 5090213-11

71,375,000 0 خدمات قراردادي 50905
9,960,000 415,000 24 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 5090509-11
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
5,850,000 450,000 13 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 5090510-11

25,200,000 1,050,000 24 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 5090511-11
13,650,000 1,050,000 13 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 5090512-11
10,800,000 450,000 24 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 5090513-11
5,915,000 455,000 13 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 5090514-11

593,837,714 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
590,544,914 0 امور پشتیبانی 60800
19,070,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
10,120,000 115,000 88 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 6080102-11
8,950,000 895,000 10 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080103-11

278,751,500 0 مزایا و کمک ها 60802
104,720,000 1,190,000 88 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 6080202-11

7,717,500 78,750 98 نفر سال هزینه ناهار 6080203-11
2,150,000 215,000 10 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 6080205-11

59,290,000 605,000 98 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 6080206-11
20,800,000 400,000 52 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 6080207-11
16,660,000 170,000 98 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 6080208-11
11,564,000 118,000 98 نفر سال پاداش و عیدي 6080209-11
26,460,000 270,000 98 نفر سال ... فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 6080210-11
23,920,000 520,000 46 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 6080211-11

1,960,000 20,000 98 نفر سال 11-6080212 حق عائله مندي، اوالد
1,200,000 75,000 16 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 6080213-11
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
1,680,745 0 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803
1,680,745 30,559 55 تعداد پست، اینترنت و تلفن 6080304-11

71,638,277 0 اجاره بهاء و کرایه 60804
69,048,277 750,525 92 دستگاه کرایه وسائط نقلیه 6080401-11
2,590,000 10,000 259 دستگاه روز کرایه وسائط نقلیه سنگین 6080406-11

184,484,119 0 خدمات قراردادي 60805
2,241,030 40,746 55 متر مربع نگهداري و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات 6080501-11

140,052 6,366 22 دستگاه نگهداري و تعمیرات وسایل اداري 6080502-11
910,404 41,382 22 دستگاه نگهداري و تعمیرات جزئی ماشین آالت و وسایط نقلیه 6080503-11
700,315 12,733 55 تعداد تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس 6080504-11

51,876 1,572 33 مورد خدمات قراردادي،هزینه هاي بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهاي دسته چک و غیره 6080505-11
1,749,000 1,749 1,000 نفر ساعت حق الجلسه، حق الزحمه ، حق التدریس 6080506-11

23,655,000 415,000 57 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 6080509-11
12,841,442 74 173,533 قرارداد بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزي 6080510-11
13,050,000 450,000 29 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 6080523-11
59,850,000 1,050,000 57 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 6080524-11
30,450,000 1,050,000 29 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 6080525-11
25,650,000 450,000 57 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 6080526-11
13,195,000 455,000 29 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 6080527-11
26,927,053 0 هزینه سوخت 60806
2,075,040 37,728 55 متر مربع سوخت دستگاههاي حرارتی 6080601-11
1,210,440 55,020 22 دستگاه سوخت وسائل نقلیه 6080602-11
1,567,500 1,425 1,100 نفر سال آب بها مصرفی اداري 6080603-11
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
11,239,802 1,297 8,666 متر مربع بهاي برق مصرفی اداري 6080604-11

459,271 459,271 1 متر مربع آب بهاي پارکها و میادین 6080605-11
10,375,000 25 415,000 متر مربع بهاي برق پارك ها و میادین 6080606-11
7,993,220 0 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807
1,100,000 1,672 658 متر مربع خرید لوازم جزیی ساختمان 6080701-11
1,680,778 152,798 11 نفر سال خرید لوازم مصرفی اداري 6080702-11

406,164 12,308 33 دستگاه لوازم یدکی وسائط نقلیه 6080703-11
178,101 16,191 11 نفر سال لباس کارکنان و لوازم خواب 6080704-11

4,482,060 81,492 55 مورد سایرموادو لوازم مصرف شدنی 6080705-11
146,117 146 1,000 متر مربع لوازم تنظیف 6080706-11

2,064,000 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500
2,064,000 0 آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی 61505
2,064,000 1,000 2,064 نفر ساعت آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 6150501-11
1,228,800 0 دیپلماسی شهري 62200
1,228,800 0 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201
1,228,800 122,880 10 مورد راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 6220101-11
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

1,732,504,000 0 0 1,622,973,000 738,950,149 303,611,209 0 0 0 جمع کل

64,716,000 0 0 64,716,000 81,500,001 34,294,891 0 0 0 اجتماعی و فرهنگی 10000

19,297,000 0 0 19,297,000 43,500,001 12,797,195 0 0 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و 
نشاط اجتماعی 10300

3,415,000 0 0 3,415,000 27,000,001 6,000,000 0 0 0 توسعه و تجهیز فضاهاي ورزشی 10307

3,415,000 0 0 3,415,000 27,000,001 6,000,000 0 0 7,979 428 متر مربع 1401 1401 منطقه 9
توسعه و تجهیز زمین هاي 

ورزشی روباز و چمن مصنوعی، 
سطح منطقه

103070109-21

15,882,000 0 0 15,882,000 16,500,000 6,797,195 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن 
ورزشی 10308

15,882,000 0 0 15,882,000 16,500,000 6,797,195 0 0 3,970.5 4,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 9 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن 
ورزشی، سطح منطقه 103080109-21

45,419,000 0 0 45,419,000 38,000,000 21,497,696 0 0 0

توسعه و حمایت از زیرساخت ها، 
ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح 

هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی 
و هنري

10800

17,488,000 0 0 17,488,000 12,750,000 14,657,774 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی 
و هنري 10809

17,488,000 0 0 17,488,000 12,750,000 14,657,774 0 0 18,926.4 924 متر مربع 1401 1401 منطقه 9 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی 
و هنري، سطح منطقه 108090109-21

9,152,000 0 0 9,152,000 3,750,000 2,735,142 0 0 0 تعمیر و تجهیز سراي محله 10812

9,152,000 0 0 9,152,000 3,750,000 2,735,142 0 0 9,152 1,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 9 تعمیر و تجهیز سراي محله، 
سطح منطقه 108120109-21

5,558,000 0 0 5,558,000 3,000,000 82,300 0 0 0 کمک به ساخت و توسعه مساجد 
و اماکن مذهبی 10814

5,558,000 0 0 5,558,000 3,000,000 82,300 0 0 39,700 140
تعداد 
مسجد 1401 1401 منطقه 9 کمک به تجهیز مساجد، سطح 

منطقه 108141009-21

13,221,000 0 0 13,221,000 18,500,000 4,022,480 0 0 0 حمایت از توسعه و تجهیز مدارس 10827
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

13,221,000 0 0 13,221,000 18,500,000 4,022,480 0 0 777,705.9 17
تعداد 
مدرسه 1401 1401 منطقه 9 کمک به توسعه و تجهیز مدارس، 

سطح منطقه 108270109-21

602,766,000 0 0 522,766,000 375,858,984 127,113,993 0 0 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

15,086,000 0 0 15,086,000 12,100,100 3,565,642 0 0 0
توسعه، تجهیز و نگهداري سامانه 

هاي حمل و نقل عمومی غیر 
ریلی

20200

3,970,000 0 0 3,970,000 5,500,000 3,081,587 0 0 0 احداث ایستگاه هاي حمل و نقل 
عمومی غیرریلی 20203

3,970,000 0 0 3,970,000 5,500,000 3,081,587 0 0 330,833.3 12 ایستگاه 1401 1401 منطقه 9
احداث ایستگاه و پل همسطح 

ایستگاه حمل و نقل عمومی 
غیرریلی، سطح منطقه

202030109-21

11,116,000 0 0 11,116,000 6,600,100 484,055 0 0 0 تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل 
و نقل عمومی غیر ریلی 20210

11,116,000 0 0 11,116,000 6,600,100 484,055 0 0 22,232 500 ایستگاه 1401 1401 منطقه 9
تعمیر و تجهیز پل همسطح و 
ایستگاه هاي اتوبوس عادي و 

تندرو، سطح منطقه
202100109-21

100,000,000 0 0 100,000,000 0 0 0 0 0 توسعه و ساماندهی پارکینگ ها 20300

100,000,000 0 0 100,000,000 0 0 0 0 0 احداث و توسعه پارکینگ 20306

100,000,000 0 0 100,000,000 0 0 0 0 100,000 1,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 9 احداث پارکینگ طبقاتی هاشمی 203060109-22

66,696,000 0 0 66,696,000 43,600,001 22,599,429 0 0 0 افزایش ایمنی و هوشمندسازي 
حمل و نقل و ترافیک شهر 20400

23,820,000 0 0 23,820,000 25,000,001 15,496,664 0 0 0 اجراي عالیم افقی ترافیکی 20408

23,820,000 0 0 23,820,000 25,000,001 15,496,664 0 0 635.2 37,500 متر طول 1401 1401 منطقه 9 اجراي عالیم افقی ترافیکی، سطح 
منطقه 204080109-21

31,363,000 0 0 31,363,000 12,000,000 5,913,749 0 0 0 تعمیر و تعویض تجهیزات 
ترافیکی 20410

31,363,000 0 0 31,363,000 12,000,000 5,913,749 0 0 4,480.4 7,000 عدد 1401 1401 منطقه 9 تعمیر و تعویض عالئم عمودي و 
تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه 204100109-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

11,116,000 0 0 11,116,000 6,000,000 1,013,829 0 0 0 تعمیر و تعویض گاردریل و نرده 
ایمنی معابر 20412

11,116,000 0 0 11,116,000 6,000,000 1,013,829 0 0 16,665.7 667 متر طول 1401 1401 منطقه 9 تعمیر و تعویض نرده و حفاظ 
ایمنی معابر، سطح منطقه 204120109-21

397,000 0 0 397,000 600,000 175,188 0 0 0 تهیه و نصب چراغ هاي راهنمایی 
و رانندگی 20414

397,000 0 0 397,000 600,000 175,188 0 0 198,500 2 تقاطع 1401 1401 منطقه 9
نصب چراغ هوشمند و عالیم 

هشدار دهنده و خط کشی جهت 
گذر دانش آموزان

204140209-21

95,382,000 0 0 95,382,000 5,000,000 2,065,028 0 0 0 توسعه، تجهیز و نگهداري پایانه 
هاي مسافري شهري 20500

93,000,000 0 0 93,000,000 0 0 0 0 0 احداث و توسعه پایانه ها و پارك 
سوارهاي درون شهري 20501

40,000,000 0 0 40,000,000 0 0 0 0 200,000 200 متر مربع 1401 1401 منطقه 9 مسقف سازي پایانه تاکسیرانی 
خیابان آزادي 205010109-21

53,000,000 0 0 53,000,000 0 0 0 0 132,500 400 متر مربع 1401 1401 منطقه 9 احداث و ساماندهی پایانه 
اتوبوسرانی میدان بوتان 205010209-21

2,382,000 0 0 2,382,000 5,000,000 2,065,028 0 0 0 تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك 
سوارهاي درون شهري 20504

2,382,000 0 0 2,382,000 5,000,000 2,065,028 0 0 1,191,000 2 تعداد 1401 1401 منطقه 9
تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك 

سوارهاي درون شهري، سطح 
منطقه

205040109-21

325,602,000 0 0 245,602,000 315,158,883 98,883,893 0 0 0 توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور 
و مرور شهري 20900

17,468,000 0 0 17,468,000 17,500,000 6,498,955 0 0 0 طراحی و اصالح هندسی معابر و 
تقاطع هاي موجود 20914

15,880,000 0 0 15,880,000 17,500,000 6,498,955 0 0 22,685.7 700 متر مربع 1401 1401 منطقه 9 طراحی و اصالح هندسی معابر، 
سطح منطقه 209140109-21

1,588,000 0 0 1,588,000 0 0 0 0 15,880 100 متر مربع 1401 1401 منطقه 9 ایمن سازي و رفع نقاط حادثه 
خیز ترافیکی، سطح منطقه 209140309-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

150,000,000 0 0 70,000,000 80,000,000 0 0 0 0 طراحی و احداث بزرگراه ها 20922

150,000,000 0 0 70,000,000 80,000,000 0 0 0 12,500 12,000 متر مربع 1401 1400 منطقه 9 احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه 
آیت اهللا سعیدي 209221109-21

95,280,000 0 0 95,280,000 137,000,000 44,331,297 0 0 0 مرمت و بهسازي معابر غیر 
20925 بزرگراهی

55,580,000 0 0 55,580,000 67,000,000 27,189,583 0 0 5,558 10,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 9
لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار 
حفاري و همسطح سازي دریچه 

هاي معابر سطح منطقه
209250109-21

39,700,000 0 0 39,700,000 70,000,000 17,141,714 0 0 3,970 10,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 9 بهسازي و نوسازي معابر غیر 
بزرگراهی، سطح منطقه 209253609-21

3,970,000 0 0 3,970,000 4,999,986 1,302,000 0 0 0 نصب و ترمیم، سنگدال، جداول 20926

3,970,000 0 0 3,970,000 4,999,986 1,302,000 0 0 1,985 2,000 عدد 1401 1401 منطقه 9 نصب و ترمیم سنگدال و جداول، 
سطح منطقه 209260109-21

7,940,000 0 0 7,940,000 10,000,000 17,479,522 0 0 0 بهسازي معابرجهت تردد معلولین 
و سالمندان 20929

7,940,000 0 0 7,940,000 10,000,000 17,479,522 0 0 15,880 500 متر مربع 1401 1401 منطقه 9
بهسازي معابر جهت تردد 

معلولین و سالمندان، سطح 
منطقه

209290109-21

30,300,000 0 0 30,300,000 45,158,397 25,637,021 0 0 0 احداث، تجهیز و بهسازي پیاده 
روها و پیاده راه ها 20930

5,558,000 0 0 5,558,000 8,160,000 12,989,855 0 0 3,970 1,400 متر مربع 1401 1401 منطقه 9
مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و 

همسطح سازي دریچه، سطح 
منطقه

209300209-21

922,000 0 0 922,000 2,000,000 312,249 0 0 3,023 305 ندارد 1401 1401 منطقه 9
مناسب سازي وضعیت حمل و 
نقل و ترافیک (شهر دوستدار 

کودك)
209300309-21

23,820,000 0 0 23,820,000 34,998,397 12,334,917 0 0 5,955 4,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 9 بهسازي و نوسازي پیاده روها و 
پیاده راه ها، سطح منطقه 209300409-21

5,558,000 0 0 5,558,000 15,000,500 1,209,180 0 0 0 احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده 20931
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

5,558,000 0 0 5,558,000 15,000,500 1,209,180 0 0 92,633.3 60
متر طول 

عرشه 1401 1401 منطقه 9 احداث و بهسازي پل هاي عابر 
پیاده سطح منطقه 209310109-21

12,704,000 0 0 12,704,000 2,500,000 598,189 0 0 0 مرمت و بهسازي و تجهیز معابر و 
سامانه ویژه دوچرخه 20934

12,704,000 0 0 12,704,000 2,500,000 598,189 0 0 15,880 800 متر طول 1401 1401 منطقه 9 توسعه، تعمیر و تجهیز معابر 
دوچرخه، سطح منطقه 209340109-21

2,382,000 0 0 2,382,000 3,000,000 1,827,730 0 0 0 تعمیر و تجهیز پارك هاي 
آموزش ترافیک 20936

2,382,000 0 0 2,382,000 3,000,000 1,827,730 0 0 6,268.4 380 متر مربع 1401 1401 منطقه 9 تعمیر و تجهیز پارك هاي 
آموزش ترافیک، سطح منطقه 209360109-21

533,726,000 0 0 504,195,000 239,203,164 109,173,869 0 0 0 خدمات شهري 30000

112,405,000 0 0 112,405,000 54,000,000 40,398,644 0 0 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز 
شهري و پیراشهري 30100

60,000,000 0 0 60,000,000 0 0 0 0 0 احداث و توسعه بوستان و 
تفرجگاه 30102

60,000,000 0 0 60,000,000 0 0 0 0 10,000 6,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 9 احداث بوستان جی 301020209-21

29,577,000 0 0 29,577,000 25,250,000 23,815,637 0 0 0 باز پیرایی، مناسب سازي و 
تجهیز بوستان ها وفضاي سبز 30104

23,820,000 0 0 23,820,000 20,000,000 19,924,170 0 0 1,985 12,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 9 بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان 
ها و فضاي سبز، سطح منطقه 301040109-21

4,169,000 0 0 4,169,000 5,250,000 3,891,467 0 0 3,335.2 1,250 تعداد 1401 1401 منطقه 9 تامین درخت و درختچه و گل و 
گیاه، سطح منطقه 301040209-21

1,588,000 0 0 1,588,000 0 0 0 0 794 2,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 9
ایمن سازي و استانداردسازي 

وسایل بازي کودکان در بوستان 
هاي سطح منطقه

301040609-21

22,828,000 0 0 22,828,000 28,750,000 16,583,007 0 0 0 طراحی و اجراي شبکه هاي 
آبرسانی فضاي سبز 30107

22,828,000 0 0 22,828,000 28,750,000 16,583,007 0 0 794 28,750 متر مربع 1401 1401 منطقه 9
هوشمندسازي، طراحی و اجراي 
شبکه هاي آبرسانی فضاي سبز، 

سطح منطقه
301070109-21
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

180,860,000 0 0 180,860,000 104,028,818 58,697,895 0 0 0 زیباسازي منظر شهري 30200

15,086,000 0 0 15,086,000 13,750,000 8,712,712 0 0 0 رنگ آمیزي و پاکسازي نما 30201

15,086,000 0 0 15,086,000 13,750,000 8,712,712 0 0 1,508.6 10,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 9 رنگ آمیزي و پاکسازي نما، 
سطح منطقه 302010109-21

8,734,000 0 0 8,734,000 12,500,002 5,275,952 0 0 0 تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، 
تزئینی، مجسمه و تندیس 30203

8,734,000 0 0 8,734,000 12,500,002 5,275,952 0 0 39,700 220 تعداد 1401 1401 منطقه 9
تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، 

شناسایی معابر و مجسمه و 
تندیس، سطح منطقه

302030109-21

135,760,000 0 0 135,760,000 54,528,816 28,973,381 0 0 0 ساماندهی و مناسب سازي 
میادین و معابر خاص شهر 30204

7,940,000 0 0 7,940,000 25,000,000 17,280,379 0 0 7,940 1,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 9 ساماندهی و مناسب سازي میدان 
آزادي 302040409-21

8,120,000 0 0 8,120,000 6,250,016 3,924,464 0 0 1,032.2 7,867 متر طول 1401 1401 منطقه 9 آماده سازي مسیر جهت مراسم 
ها 302040609-21

39,700,000 0 0 39,700,000 23,278,800 7,768,537 0 0 4,962.5 8,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 9
ساماندهی و مناسب سازي 

میادین و معابر خاص شهر، سطح 
منطقه

302040709-21

80,000,000 0 0 80,000,000 0 0 0 0 80,000 1,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 9 ساماندهی جداره هاي پیرامونی 
محور آیت اهللا سعیدي 302040909-21

19,850,000 0 0 19,850,000 21,250,000 15,161,734 0 0 0 نورپردازي و زیباسازي معابر 30206

19,850,000 0 0 19,850,000 21,250,000 15,161,734 0 0 56,714.3 350 متر مربع 1401 1401 منطقه 9 نورپردازي و زیباسازي معابر، 
سطح منطقه 302060109-21

1,430,000 0 0 1,430,000 2,000,000 574,117 0 0 0 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی 30208

1,430,000 0 0 1,430,000 2,000,000 574,117 0 0 4,766.7 300 متر مربع 1401 1401 منطقه 9 نقاشی دیواري و گرافیک 
محیطی، سطح منطقه 302080109-21

33,970,000 0 0 33,970,000 4,999,580 448,808 0 0 0 مدیریت پسماند 30400

33,970,000 0 0 33,970,000 4,999,580 448,808 0 0 0 احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات 
جمع آوري و پردازش پسماند 30406
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

3,970,000 0 0 3,970,000 4,999,580 448,808 0 0 19,850 200 عدد 1401 1401 منطقه 9 خرید مخازن پسماند 304060309-21

30,000,000 0 0 30,000,000 0 0 0 0 10,000 3,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 9 توسعه و تجهیز ایستگاه بازیافت 304060409-21

190,967,000 0 0 161,436,000 57,374,766 7,121,232 0 0 0

طرح هاي هدایت آب هاي 
سطحی و ساماندهی سیل ها، رود 
دره ها و رودخانه هاي عبوري از 

شهر

30700

3,474,000 0 0 3,474,000 4,374,766 1,247,869 0 0 0 کنترل و پایش آب هاي سطحی 
و زیرزمینی 30702

3,474,000 0 0 3,474,000 4,374,766 1,247,869 0 0 231,600 15 پروژه 1401 1401 منطقه 9 کنترل و پایش آب هاي سطحی 
و زیرزمینی، سطح منطقه 307020109-21

129,531,000 0 0 100,000,000 28,000,000 1,531,000 0 0 0 احداث شبکه هاي اصلی هدایت و 
جمع آوري آبهاي سطحی 30703

129,531,000 0 0 100,000,000 28,000,000 1,531,000 0 0 16,191,375 8 متر طول 1401 1399 منطقه 9

ترمیم و بهسازي شبکه جمع 
آوري آبهاي سطحی خیابان 

دستغیب، شمشیري و دانشگاه 
هوایی

307030109-21

31,760,000 0 0 31,760,000 8,000,000 30,000 0 0 0 مرمت و بهسازي شبکه اصلی 
جمع آوري آبهاي سطحی 30704

31,760,000 0 0 31,760,000 8,000,000 30,000 0 0 158,800 200 متر طول 1401 1401 منطقه 9

مرمت و بهسازي شبکه اصلی 
جمع آوري آبهاي سطحی شامل 

مسیل ها و کانال هاي 
سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، 

آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و 
رسوب گیر، سطح منطقه

307040109-21

24,614,000 0 0 24,614,000 15,000,000 3,892,363 0 0 0 احداث شبکه فرعی جمع آوري 
آبهاي سطحی 30707

24,614,000 0 0 24,614,000 15,000,000 3,892,363 0 0 13,674.4 1,800 متر طول 1401 1401 منطقه 9
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه 

شبکه فرعی جمع آوري آبهاي 
سطحی، سطح منطقه

307070109-21

1,588,000 0 0 1,588,000 2,000,000 420,000 0 0 0 استفاده مجدد از پساب و رواناب 
سطحی 30711
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

1,588,000 0 0 1,588,000 2,000,000 420,000 0 0 3,970 400 دستگاه 1401 1401 منطقه 9

طراحی و اجراي روش هاي 
بازیافت و بازچرخانی آب و 

سیستم هاي تصفیه فاضالب، 
سطح منطقه

307110209-21

11,355,000 0 0 11,355,000 13,800,000 1,108,090 0 0 0 بهبود محیط زیست شهري و 
بهداشت عمومی 30900

2,144,000 0 0 2,144,000 2,700,000 801,380 0 0 0 تهیه و اجراي طرح هاي زیست 
محیطی 30901

556,000 0 0 556,000 700,000 374,867 0 0 794.3 700 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 9

استقرار و نگهداشت نظام مدیریت 
محیط زیست ایزو 14001 در 

سازمانها و شرکتها و مناطق 22
گانه

309010209-21

1,588,000 0 0 1,588,000 2,000,000 426,513 0 0 794 2,000 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 9

شناسایی و پایش کمی و کیفی 
منابع، شاخص ها و آالینده هاي 
محیط زیست و ارائه راهکارهاي 

رفع آلودگی سطح منطقه

309010409-21

9,211,000 0 0 9,211,000 11,100,000 306,710 0 0 0 توسعه انرژي هاي نو 30904

5,955,000 0 0 5,955,000 7,500,000 0 0 0 794 7,500 دستگاه 1401 1392 منطقه 9 توسعه انرژي هاي نو 309040209-21

3,256,000 0 0 3,256,000 3,600,000 306,710 0 0 794.1 4,100 ساختمان 1401 1401 منطقه 9
بهینه سازي مصرف انرژي و 

منابع در ساختمانهاي شهرداري 
تهران

309040309-21

4,169,000 0 0 4,169,000 5,000,000 1,399,200 0 0 0 توسعه و نگهداري تاسیسات 
شهري 31000

4,169,000 0 0 4,169,000 5,000,000 1,399,200 0 0 0
تعمیر، تجهیز و مناسب سازي 

آبخوري ها و سرویس هاي 
بهداشتی عمومی

31008

4,169,000 0 0 4,169,000 5,000,000 1,399,200 0 0 119,114.3 35 چشمه 1401 1401 منطقه 9

تعمیر، تجهیز و مناسب سازي 
آبخوري ها و سرویس هاي 

بهداشتی عمومی در معابر، سطح 
منطقه

310080109-21

7,940,000 0 0 7,940,000 0 0 0 0 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

7,940,000 0 0 7,940,000 0 0 0 0 0 تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و 
کاهش خطرپذیري شهر 40300

7,940,000 0 0 7,940,000 0 0 0 0 0 مقاوم سازي پل ها و ابنیه فنی 40313

7,940,000 0 0 7,940,000 0 0 0 0 1,588 5,000 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 9 ساماندهی گودها و نقاط پرخطر 
سطح منطقه 403130109-21

523,356,000 0 0 523,356,000 42,388,000 33,028,457 0 0 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي 
شهري 60000

71,459,000 0 0 71,459,000 40,000,000 31,849,730 0 0 0 تحول اداري و مدیریت عملکرد 60200

71,459,000 0 0 71,459,000 40,000,000 31,849,730 0 0 0 بازسازي و تعمیرات اساسی 
ساختمان هاي اداري 60209

71,459,000 0 0 71,459,000 40,000,000 31,849,730 0 0 71,459 1,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 9
مقاوم سازي، بازسازي و تعمیرات 

اساسی ساختمان هاي اداري، 
سطح منطقه

602090109-21

358,000 0 0 358,000 450,000 87,700 0 0 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500

358,000 0 0 358,000 450,000 87,700 0 0 0 مطالعه و پژوهش هاي ماموریت 
اجتماعی و فرهنگی 61503

358,000 0 0 358,000 450,000 87,700 0 0 17,900 20 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 9 مطالعه و پژوهش هاي اجتماعی 
و فرهنگی، سطح منطقه 615030109-21

1,539,000 0 0 1,539,000 1,938,000 1,091,027 0 0 0 موارد پیش بینی نشده 61700

1,539,000 0 0 1,539,000 1,938,000 1,091,027 0 0 0 اعتبارات فوریتهاي خدمات 
شهري 61706

1,539,000 0 0 1,539,000 1,938,000 1,091,027 0 0 2,137.5 720 مورد 1401 1401 منطقه 9
اعتبارات فوریتهاي خدمات 

شهري سامانه فوریت هاي شهري 
137،سطح منطقه

617060109-21

450,000,000 0 0 450,000,000 0 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه توسعه 
مدیریت و هوشمندسازي 62600

450,000,000 0 0 450,000,000 0 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه توسعه 
مدیریت و هوشمندسازي 62601
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

450,000,000 0 0 450,000,000 0 0 0 0 450,000,000 1 ندارد 1401 1401 منطقه 9 اجراي پروژه هاي مستمر توسعه 
محله اي، سطح منطقه 626010109-21

319 

جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 9
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 





مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
2,613,448,156 0 جمع کل

303,811,657 0 اجتماعی و فرهنگی 10000
12,192,827 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی 10300

5,672,027 0 غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 10304
5,672,027 122 46,364 تعداد غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 1030401-11
6,520,800 0 فرهنگ سازي و اجراي ورزش هاي همگانی 10305
3,410,400 856 3,983 مورد ترویج ورزش همگانی آقایان 1030501-11
3,110,400 893 3,484 مورد ترویج ورزش همگانی بانوان 1030502-11

15,297,024 0 ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان 10400
15,297,024 0 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403

8,726,504 12,739 685 مورد نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 1040304-11
570,520 12,139 47 نفر سال ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار) 1040305-11

6,000,000 600,000 10 مورد مدیریت و راهبري سمن سراها 1040309-11
664,800 0 حمایت، توانمندسازي و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت هاي اجتماعی و مردمی 10500
302,000 0 آموزش و ترویج کارآفرینی 10504
302,000 647 467 نفر آموزش و ترویج کارآفرینی 1050401-11
362,800 0 ارتقاي مشارکت هاي اجتماعی شهروندان 10506
362,800 197 1,842 نفر اجراي برنامه هاي مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی 1050601-11

30,550,526 0 توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و 
هنري

10800

7,918,400 0 نکوداشت مناسبت هاي مذهبی و ملی 10817
7,918,400 48,283 164 مورد نکوداشت مناسبت هاي دینی و ملی 1081702-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
14,474,126 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 10821
8,474,126 56,494 150 مورد اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 1082101-11
6,000,000 500,000 12 تعداد اجراي هنر عمومی(هنرهاي تجسمی و المان هاي شهري) 1082126-11
6,890,800 0 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10823
4,000,000 80,000 50 برنامه فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و معنوي 1082301-11
2,890,800 4,663 620 برنامه ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 1082302-11
1,267,200 0 آموزش حقوق و تکالیف شهروندي 10824
1,267,200 360 3,520 مورد آموزش شهروندي 1082401-11
2,373,010 0 حمایت از طرح هاي حوزه سالمت اجتماعی 11000
2,373,010 0 آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 11004
2,217,610 3,001 739 مورد آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 1100401-11

155,400 38,850 4 مورد بهبود سالمت اجتماعی و بهداشت روان 1100402-11
2,394,720 0 حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت هاي اجتماعی بانوان 11100

105,120 0 اجراي طرح هاي اجتماعی و فرهنگی کودکان 11102
105,120 52,560 2 مورد اجراي برنامه هاي دبیرخانه مصوبه شهر دوستدار کودك 1110201-11

1,555,200 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی، هنري ویژه بانوان 11104
1,555,200 70,691 22 مورد بهبود مشارکت پذیري و اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري ویژه بانوان 1110401-11

734,400 0 توانمندسازي اجتماعی بانوان 11105
734,400 367,200 2 مورد توانمندسازي اجتماعی بانوان 1110501-11

240,338,750 0 امور پشتیبانی 11700
9,855,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 11701
4,485,000 115,000 39 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 1170102-11
5,370,000 895,000 6 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 1170103-11
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
128,148,750 0 مزایا و کمک ها 11702

46,410,000 1,190,000 39 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 1170202-11
3,543,750 78,750 45 نفر سال هزینه ناهار 1170203-11
1,290,000 215,000 6 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 1170204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 1170205-11

27,225,000 605,000 45 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 1170206-11
8,800,000 400,000 22 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 1170207-11
7,650,000 170,000 45 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 1170208-11
5,310,000 118,000 45 نفر سال پاداش و عیدي 1170209-11

12,150,000 270,000 45 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 1170210-11
11,960,000 520,000 23 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 1170211-11

900,000 20,000 45 نفر سال 11-1170212 حق عائله مندي، اوالد
600,000 75,000 8 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 1170213-11

102,335,000 0 خدمات قراردادي 11705
13,280,000 415,000 32 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 1170509-11
9,450,000 450,000 21 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 1170510-11

33,600,000 1,050,000 32 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 1170511-11
22,050,000 1,050,000 21 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 1170512-11
14,400,000 450,000 32 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 1170513-11
9,555,000 455,000 21 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 1170514-11

256,204,000 0 حمل و نقل و ترافیک 20000
1,600,000 0 افزایش و توسعه ظرفیت هاي مدیریتی پلیس راهور 21600
1,600,000 0 اجراي برنامه هاي پلیس راهور 21606

323 

جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 10
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
1,600,000 160,000 10 برنامه اجراي برنامه انضباط و نظم بخشی بر حمل و نقل 2160601-11

254,604,000 0 امور پشتیبانی 22200
10,980,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 22201
4,715,000 115,000 41 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 2220102-11
6,265,000 895,000 7 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 2220103-11

135,504,000 0 مزایا و کمک ها 22202
48,790,000 1,190,000 41 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 2220202-11
3,780,000 78,750 48 نفر سال هزینه ناهار 2220203-11
1,505,000 215,000 7 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 2220204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 2220205-11

29,040,000 605,000 48 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 2220206-11
10,000,000 400,000 25 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 2220207-11

8,160,000 170,000 48 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 2220208-11
5,664,000 118,000 48 نفر سال پاداش و عیدي 2220209-11

12,960,000 270,000 48 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 2220210-11
11,960,000 520,000 23 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 2220211-11

960,000 20,000 48 نفر سال 11-2220212 حق عائله مندي، اوالد
375,000 75,000 5 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 2220213-11

108,120,000 0 خدمات قراردادي 22205
14,110,000 415,000 34 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 2220509-11
9,900,000 450,000 22 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 2220510-11

35,700,000 1,050,000 34 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 2220511-11
23,100,000 1,050,000 22 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 2220512-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
15,300,000 450,000 34 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 2220513-11
10,010,000 455,000 22 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 2220514-11

914,985,006 0 خدمات شهري 30000
235,537,387 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
235,537,387 0 نگهداري فضاي سبز 30106
235,537,387 35 6,700,000 متر مربع نگهداري فضاي سبز 3010601-11
385,363,369 0 مدیریت پسماند 30400
385,363,369 0 رفت و روب شهري 30408
385,363,369 771 500,000 متر مربع رفت و روب شهري 3040801-11

8,050,000 0 طرح هاي هدایت آب هاي سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه هاي عبوري از شهر 30700
8,050,000 0 برف روبی 30710
8,050,000 805 10,000 مورد خرید مصالح و تجهیزات عملیات برف روبی 3071001-11

11,800,000 0 بهبود محیط زیست شهري و بهداشت عمومی 30900
9,000,000 0 مبارزه با جانوران مضر شهري 30903
9,000,000 2,000 4,500 تعداد مبارزه با جانوران مضر شهري 3090301-11
2,800,000 0 آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهري 30905
2,800,000 10,000 280 برنامه آموزش، فرهنگ سازي و مشارکت شهروندي در حوزه محیط زیست شهري 3090501-11
1,000,000 0 ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهري 31100
1,000,000 0 ساماندهی صنایع و مشاغل 31103
1,000,000 10,000 100 مورد تهیه، نصب و جمع آوري سازه هاي موقت تبلیغات فرهنگی 3110302-11

273,234,250 0 امور پشتیبانی 31500
11,325,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 31501

5,060,000 115,000 44 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 3150102-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 10
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
6,265,000 895,000 7 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 3150103-11

144,134,250 0 مزایا و کمک ها 31502
52,360,000 1,190,000 44 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 3150202-11
4,016,250 78,750 51 نفر سال هزینه ناهار 3150203-11
1,505,000 215,000 7 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 3150204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 3150205-11

30,855,000 605,000 51 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 3150206-11
11,200,000 400,000 28 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 3150207-11

8,670,000 170,000 51 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 3150208-11
6,018,000 118,000 51 نفر سال پاداش و عیدي 3150209-11

13,770,000 270,000 51 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 3150210-11
11,960,000 520,000 23 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 3150211-11
1,020,000 20,000 51 نفر سال 11-3150212 حق عائله مندي، اوالد

450,000 75,000 6 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 3150213-11
117,775,000 0 خدمات قراردادي 31505
15,355,000 415,000 37 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 3150509-11
10,800,000 450,000 24 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 3150510-11
38,850,000 1,050,000 37 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 3150511-11
25,200,000 1,050,000 24 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 3150512-11
16,650,000 450,000 37 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 3150513-11
10,920,000 455,000 24 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 3150514-11

171,760,750 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000
18,900,000 0 تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و کاهش خطرپذیري شهر 40300
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
18,900,000 0 افزایش ایمنی اماکن 40306
3,300,000 550,000 6 مورد افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 4030602-11

15,600,000 3,000 5,200 متر طول الیروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه هاي رسوبگیر 4030604-11
152,860,750 0 امور پشتیبانی 40600

6,455,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 40601
2,875,000 115,000 25 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 4060102-11
3,580,000 895,000 4 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 4060103-11

80,735,750 0 مزایا و کمک ها 40602
29,750,000 1,190,000 25 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 4060202-11
2,283,750 78,750 29 نفر سال هزینه ناهار 4060203-11

860,000 215,000 4 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 4060204-11
17,545,000 605,000 29 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 4060206-11

6,400,000 400,000 16 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 4060207-11
4,930,000 170,000 29 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 4060208-11
3,422,000 118,000 29 نفر سال پاداش و عیدي 4060209-11
7,830,000 270,000 29 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 4060210-11
6,760,000 520,000 13 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 4060211-11

580,000 20,000 29 نفر سال 11-4060212 حق عائله مندي، اوالد
375,000 75,000 5 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 4060213-11

65,670,000 0 خدمات قراردادي 40605
8,300,000 415,000 20 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 4060509-11
6,300,000 450,000 14 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 4060510-11

21,000,000 1,050,000 20 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 4060511-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
14,700,000 1,050,000 14 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 4060512-11
9,000,000 450,000 20 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 4060513-11
6,370,000 455,000 14 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 4060514-11

237,588,750 0 شهرسازي و معماري 50000
237,588,750 0 امور پشتیبانی 50900

9,855,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 50901
4,485,000 115,000 39 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 5090102-11
5,370,000 895,000 6 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 5090103-11

127,353,750 0 مزایا و کمک ها 50902
46,410,000 1,190,000 39 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 5090202-11
3,543,750 78,750 45 نفر سال هزینه ناهار 5090203-11
1,290,000 215,000 6 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 5090204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 5090205-11

27,225,000 605,000 45 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 5090206-11
11,200,000 400,000 28 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 5090207-11

7,650,000 170,000 45 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 5090208-11
5,310,000 118,000 45 نفر سال پاداش و عیدي 5090209-11

12,150,000 270,000 45 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 5090210-11
8,840,000 520,000 17 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 5090211-11

900,000 20,000 45 نفر سال 11-5090212 حق عائله مندي، اوالد
525,000 75,000 7 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 5090213-11

100,380,000 0 خدمات قراردادي 50905
13,280,000 415,000 32 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 5090509-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
9,000,000 450,000 20 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 5090510-11

33,600,000 1,050,000 32 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 5090511-11
21,000,000 1,050,000 20 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 5090512-11
14,400,000 450,000 32 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 5090513-11
9,100,000 455,000 20 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 5090514-11

729,097,993 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
722,570,650 0 امور پشتیبانی 60800
23,890,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
10,465,000 115,000 91 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 6080102-11
13,425,000 895,000 15 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080103-11

297,215,500 0 مزایا و کمک ها 60802
108,290,000 1,190,000 91 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 6080202-11

8,347,500 78,750 106 نفر سال هزینه ناهار 6080203-11
3,225,000 215,000 15 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 6080205-11

64,130,000 605,000 106 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 6080206-11
22,000,000 400,000 55 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 6080207-11
18,020,000 170,000 106 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 6080208-11
12,508,000 118,000 106 نفر سال پاداش و عیدي 6080209-11
28,620,000 270,000 106 نفر سال ... فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 6080210-11
26,520,000 520,000 51 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 6080211-11
2,120,000 20,000 106 نفر سال 11-6080212 حق عائله مندي، اوالد
1,125,000 75,000 15 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 6080213-11
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
1,083,600 0 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803
1,083,600 1,557 696 تعداد پست، اینترنت و تلفن 6080304-11

93,098,074 0 اجاره بهاء و کرایه 60804
87,920,074 1,059,278 83 دستگاه کرایه وسائط نقلیه 6080401-11
5,178,000 51,780 100 دستگاه روز کرایه وسائط نقلیه سنگین 6080406-11

256,644,384 0 خدمات قراردادي 60805
3,696,000 88 42,217 متر مربع نگهداري و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات 6080501-11

600,000 9,524 63 دستگاه نگهداري و تعمیرات وسایل اداري 6080502-11
824,693 22,289 37 دستگاه نگهداري و تعمیرات جزئی ماشین آالت و وسایط نقلیه 6080503-11
879,990 3 292,500 تعداد تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس 6080504-11
72,900 162 450 مورد خدمات قراردادي،هزینه هاي بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهاي دسته چک و غیره 6080505-11

2,104,000 308 6,840 نفر ساعت حق الجلسه، حق الزحمه ، حق التدریس 6080506-11
31,125,000 415,000 75 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 6080509-11
11,001,801 3,667,267 3 قرارداد بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزي 6080510-11
21,600,000 450,000 48 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 6080523-11
78,750,000 1,050,000 75 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 6080524-11
50,400,000 1,050,000 48 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 6080525-11
33,750,000 450,000 75 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 6080526-11
21,840,000 455,000 48 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 6080527-11
37,921,100 0 هزینه سوخت 60806
3,401,100 81 42,217 متر مربع سوخت دستگاههاي حرارتی 6080601-11
1,130,000 30,541 37 دستگاه سوخت وسائل نقلیه 6080602-11
2,890,000 3,533 818 نفر سال آب بها مصرفی اداري 6080603-11
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
14,000,000 332 42,217 متر مربع بهاي برق مصرفی اداري 6080604-11
5,500,000 8 675,000 متر مربع آب بهاي پارکها و میادین 6080605-11

11,000,000 10 1,079,853 متر مربع بهاي برق پارك ها و میادین 6080606-11
12,717,992 0 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807
1,800,000 43 42,217 متر مربع خرید لوازم جزیی ساختمان 6080701-11
2,309,600 2,823 818 نفر سال خرید لوازم مصرفی اداري 6080702-11

453,694 12,262 37 دستگاه لوازم یدکی وسائط نقلیه 6080703-11
269,962 24,542 11 نفر سال لباس کارکنان و لوازم خواب 6080704-11

7,420,316 11,778 630 مورد سایرموادو لوازم مصرف شدنی 6080705-11
464,420 11 42,217 متر مربع لوازم تنظیف 6080706-11

4,780,143 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500
4,780,143 0 آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی 61505
4,780,143 1,240 3,856 نفر ساعت آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 6150501-11
1,747,200 0 دیپلماسی شهري 62200
1,747,200 0 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201
1,747,200 174,720 10 مورد راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 6220101-11
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

1,967,114,942 0 350,000,000 1,568,234,000 615,426,381 301,695,771 425,520 0 0 جمع کل

161,360,000 0 0 161,360,000 66,000,000 41,616,658 0 0 0 اجتماعی و فرهنگی 10000

32,948,000 0 0 32,948,000 12,000,000 11,250,000 0 0 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و 
نشاط اجتماعی 10300

29,828,000 0 0 29,828,000 2,000,000 3,250,000 0 0 0 توسعه و تجهیز فضاهاي ورزشی 10307

9,828,000 0 0 9,828,000 2,000,000 3,250,000 0 0 9,360 1,050 متر مربع 1401 1401 منطقه 10
توسعه و تجهیز زمین هاي 

ورزشی روباز و چمن مصنوعی، 
سطح منطقه

103070710-21

20,000,000 0 0 20,000,000 0 0 0 0 4,000 5,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 10 احداث زمین چمن مصنوعی 
خیابان رنجبر 103070910-21

3,120,000 0 0 3,120,000 10,000,000 8,000,000 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن 
ورزشی 10308

3,120,000 0 0 3,120,000 10,000,000 8,000,000 0 0 3,900 800 متر مربع 1401 1401 منطقه 10 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن 
ورزشی، سطح منطقه 103080110-21

128,412,000 0 0 128,412,000 54,000,000 30,366,658 0 0 0

توسعه و حمایت از زیرساخت ها، 
ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح 

هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی 
و هنري

10800

60,820,000 0 0 60,820,000 23,000,000 14,279,502 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی 
و هنري 10809

14,820,000 0 0 14,820,000 15,000,000 8,445,273 0 0 3,705 4,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 10 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی 
و هنري، سطح منطقه 108090110-21

6,000,000 0 0 6,000,000 8,000,000 5,834,230 0 0 2,000,000 3 متر مربع 1401 1401 منطقه 10 نگهداري موزه هفت چنار 108090210-21

40,000,000 0 0 40,000,000 0 0 0 0 1,000,000 40 متر مربع 1401 1401 منطقه 10 تعمیر و بازسازي موزه هفت چنار 108090310-21

6,825,000 0 0 6,825,000 7,500,000 6,690,926 0 0 0 تعمیر و تجهیز سراي محله 10812

6,825,000 0 0 6,825,000 7,500,000 6,690,926 0 0 7,800 875 متر مربع 1401 1401 منطقه 10 تعمیر و تجهیز سراي محله، 
سطح منطقه 108120110-21

51,212,000 0 0 51,212,000 6,000,000 2,791,600 0 0 0 کمک به ساخت و توسعه مساجد 
و اماکن مذهبی 10814
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 10
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

4,212,000 0 0 4,212,000 6,000,000 2,791,600 0 0 468,000 9
تعداد 
مسجد 1401 1401 منطقه 10 کمک به تجهیز مساجد، سطح 

منطقه 108141510-21

47,000,000 0 0 47,000,000 0 0 0 0 5,875,000 8
تعداد 
مسجد 1401 1401 منطقه 10 بازسازي، مرمت و نوسازي 

مساجد سطح منطقه 108141910-21

9,555,000 0 0 9,555,000 17,500,000 6,604,630 0 0 0 حمایت از توسعه و تجهیز مدارس 10827

9,555,000 0 0 9,555,000 17,500,000 6,604,630 0 0 477,750 20
تعداد 
مدرسه 1401 1401 منطقه 10 کمک به توسعه و تجهیز مدارس، 

سطح منطقه 108270110-21

277,646,000 0 0 277,646,000 216,327,968 97,596,653 0 0 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

9,649,000 0 0 9,649,000 8,233,950 2,908,277 0 0 0
توسعه، تجهیز و نگهداري سامانه 

هاي حمل و نقل عمومی غیر 
ریلی

20200

1,443,000 0 0 1,443,000 4,989,900 1,946,164 0 0 0 احداث ایستگاه هاي حمل و نقل 
عمومی غیرریلی 20203

1,443,000 0 0 1,443,000 4,989,900 1,946,164 0 0 288,600 5 ایستگاه 1401 1401 منطقه 10
احداث ایستگاه و پل همسطح 

ایستگاه حمل و نقل عمومی 
غیرریلی، سطح منطقه

202030110-21

8,206,000 0 0 8,206,000 3,244,050 962,113 0 0 0 تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل 
و نقل عمومی غیر ریلی 20210

8,206,000 0 0 8,206,000 3,244,050 962,113 0 0 23,378.9 351 ایستگاه 1401 1401 منطقه 10
تعمیر و تجهیز پل همسطح و 
ایستگاه هاي اتوبوس عادي و 

تندرو، سطح منطقه
202100110-21

55,667,000 0 0 55,667,000 40,386,000 16,184,800 0 0 0 افزایش ایمنی و هوشمندسازي 
حمل و نقل و ترافیک شهر 20400

36,052,000 0 0 36,052,000 26,000,000 9,336,008 0 0 0 اجراي عالیم افقی ترافیکی 20408

36,052,000 0 0 36,052,000 26,000,000 9,336,008 0 0 585 61,626 متر طول 1401 1401 منطقه 10 اجراي عالیم افقی ترافیکی، سطح 
منطقه 204080110-21

16,743,000 0 0 16,743,000 13,025,000 6,848,791 0 0 0 تعمیر و تعویض تجهیزات 
ترافیکی 20410
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 10
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

16,743,000 0 0 16,743,000 13,025,000 6,848,791 0 0 3,834.9 4,366 عدد 1401 1401 منطقه 10 تعمیر و تعویض عالئم عمودي و 
تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه 204100110-21

2,677,000 0 0 2,677,000 1,199,000 0 0 0 0 تعمیر و تعویض گاردریل و نرده 
ایمنی معابر 20412

2,677,000 0 0 2,677,000 1,199,000 0 0 0 10,926.5 245 متر طول 1401 1401 منطقه 10 تعمیر و تعویض نرده و حفاظ 
ایمنی معابر، سطح منطقه 204120110-21

195,000 0 0 195,000 162,000 0 0 0 0 تهیه و نصب چراغ هاي راهنمایی 
و رانندگی 20414

195,000 0 0 195,000 162,000 0 0 0 65,000 3 تقاطع 1401 1401 منطقه 10
نصب چراغ هوشمند و عالیم 

هشدار دهنده و خط کشی جهت 
گذر دانش آموزان

204140210-21

1,326,000 0 0 1,326,000 1,903,000 333,400 0 0 0 توسعه، تجهیز و نگهداري پایانه 
هاي مسافري شهري 20500

1,326,000 0 0 1,326,000 1,903,000 333,400 0 0 0 تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك 
سوارهاي درون شهري 20504

1,326,000 0 0 1,326,000 1,903,000 333,400 0 0 663,000 2 تعداد 1401 1401 منطقه 10
تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك 

سوارهاي درون شهري، سطح 
منطقه

205040110-21

211,004,000 0 0 211,004,000 165,805,018 78,170,177 0 0 0 توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور 
و مرور شهري 20900

8,024,000 0 0 8,024,000 6,600,500 3,250,000 0 0 0 طراحی و اصالح هندسی معابر و 
تقاطع هاي موجود 20914

4,524,000 0 0 4,524,000 6,600,500 3,250,000 0 0 7,800 580 متر مربع 1401 1401 منطقه 10 طراحی و اصالح هندسی معابر، 
سطح منطقه 209140110-21

3,500,000 0 0 3,500,000 0 0 0 0 875,000 4 متر مربع 1401 1401 منطقه 10 ایمن سازي و رفع نقاط حادثه 
خیز ترافیکی، سطح منطقه 209140310-21

96,066,000 0 0 96,066,000 77,000,518 38,060,543 0 0 0 مرمت و بهسازي معابر غیر 
20925 بزرگراهی

48,205,000 0 0 48,205,000 35,000,518 18,007,940 0 0 5,850.1 8,240 متر مربع 1401 1401 منطقه 10
لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار 
حفاري و همسطح سازي دریچه 

هاي معابر سطح منطقه
209250110-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 10
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

47,861,000 0 0 47,861,000 42,000,000 20,052,604 0 0 7,386 6,480 متر مربع 1401 1401 منطقه 10 بهسازي و نوسازي معابر غیر 
بزرگراهی، سطح منطقه 209253610-21

15,990,000 0 0 15,990,000 5,000,000 1,625,000 0 0 0 نصب و ترمیم، سنگدال، جداول 20926

15,990,000 0 0 15,990,000 5,000,000 1,625,000 0 0 1,560 10,250 عدد 1401 1401 منطقه 10 نصب و ترمیم سنگدال و جداول، 
سطح منطقه 209260110-21

2,808,000 0 0 2,808,000 7,910,000 3,900,000 0 0 0 بهسازي معابرجهت تردد معلولین 
و سالمندان 20929

2,808,000 0 0 2,808,000 7,910,000 3,900,000 0 0 7,800 360 متر مربع 1401 1401 منطقه 10
بهسازي معابر جهت تردد 

معلولین و سالمندان، سطح 
منطقه

209290110-21

33,228,000 0 0 33,228,000 62,434,500 30,637,190 0 0 0 احداث، تجهیز و بهسازي پیاده 
روها و پیاده راه ها 20930

24,570,000 0 0 24,570,000 50,000,000 25,354,141 0 0 5,850 4,200 متر مربع 1401 1401 منطقه 10 احداث و تجهیز پیاده روها، سطح 
منطقه 209300110-21

7,020,000 0 0 7,020,000 10,000,000 3,907,377 0 0 5,463 1,285 متر مربع 1401 1401 منطقه 10
مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و 

همسطح سازي دریچه، سطح 
منطقه

209300310-21

1,638,000 0 0 1,638,000 2,434,500 1,375,673 0 0 3,900 420 متر مربع 1401 1401 منطقه 10
مناسب سازي وضعیت حمل و 
نقل و ترافیک (شهر دوستدار 

کودك)
209300410-21

52,808,000 0 0 52,808,000 4,042,500 0 0 0 0 احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده 20931

2,808,000 0 0 2,808,000 4,042,500 0 0 0 78,000 36
متر طول 

عرشه 1401 1401 منطقه 10 احداث و بهسازي پل هاي عابر 
پیاده سطح منطقه 209310510-21

50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0 0 125,000 400
متر طول 

عرشه 1401 1401 منطقه 10
احداث پل عابر پیاده مکانیزه 

تقاطع خیابان امام خمینی (ره) و 
رودکی

209310610-21

442,000 0 0 442,000 442,000 0 0 0 0 مرمت و بهسازي و تجهیز معابر و 
سامانه ویژه دوچرخه 20934

442,000 0 0 442,000 442,000 0 0 0 8,500 52 متر طول 1401 1401 منطقه 10 توسعه، تعمیر و تجهیز معابر 
دوچرخه، سطح منطقه 209340110-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 10
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

1,638,000 0 0 1,638,000 2,375,000 697,443 0 0 0 تعمیر و تجهیز پارك هاي 
آموزش ترافیک 20936

1,638,000 0 0 1,638,000 2,375,000 697,443 0 0 5,460 300 متر مربع 1401 1401 منطقه 10 تعمیر و تجهیز پارك هاي 
آموزش ترافیک، سطح منطقه 209360110-21

1,033,581,942 0 350,000,000 637,701,000 296,172,983 144,665,046 425,520 0 0 خدمات شهري 30000

195,160,060 0 0 175,160,000 99,000,060 48,805,925 0 0 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز 
شهري و پیراشهري 30100

60,000,000 0 0 60,000,000 0 0 0 0 0 احداث و توسعه بوستان و 
تفرجگاه 30102

30,000,000 0 0 30,000,000 0 0 0 0 5,835.4 5,141 متر مربع 1401 1401 منطقه 10 احداث بوستان عزیز، محله هفت 
چنار 301020210-21

30,000,000 0 0 30,000,000 0 0 0 0 5,308.8 5,651 متر مربع 1401 1401 منطقه 10 احداث بوستان نظر، محله هفت 
چنار 301020310-21

49,140,000 0 0 49,140,000 35,000,000 29,793,089 0 0 0 باز پیرایی، مناسب سازي و 
تجهیز بوستان ها وفضاي سبز 30104

34,320,000 0 0 34,320,000 30,000,000 23,553,089 0 0 3,792.3 9,050 متر مربع 1401 1401 منطقه 10 بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان 
ها و فضاي سبز، سطح منطقه 301040110-21

7,020,000 0 0 7,020,000 5,000,000 6,240,000 0 0 9,360 750 تعداد 1401 1401 منطقه 10 تامین درخت و درختچه و گل و 
گیاه، سطح منطقه 301040210-21

7,800,000 0 0 7,800,000 0 0 0 0 13,660.2 571 متر مربع 1401 1401 منطقه 10
ایمن سازي و استانداردسازي 

وسایل بازي کودکان در بوستان 
هاي سطح منطقه

301040610-21

86,020,060 0 0 66,020,000 64,000,060 19,012,836 0 0 0 طراحی و اجراي شبکه هاي 
آبرسانی فضاي سبز 30107

46,020,000 0 0 46,020,000 44,000,000 19,012,836 0 0 1,560 29,500 متر مربع 1401 1401 منطقه 10
هوشمندسازي، طراحی و اجراي 
شبکه هاي آبرسانی فضاي سبز، 

سطح منطقه
301070110-21

40,000,060 0 0 20,000,000 20,000,060 0 0 0 37,383.2 1,070 متر طول 1401 1400 منطقه 10 احداث، بازسازي و مرمت مخازن 
ذخیره آب، سطح منطقه 301070210-21

168,670,000 0 0 168,670,000 64,502,000 31,360,977 0 0 0 زیباسازي منظر شهري 30200
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 10
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

13,260,000 0 0 13,260,000 14,500,000 5,348,000 0 0 0 رنگ آمیزي و پاکسازي نما 30201

13,260,000 0 0 13,260,000 14,500,000 5,348,000 0 0 1,482.1 8,947 متر مربع 1401 1401 منطقه 10 رنگ آمیزي و پاکسازي نما، 
سطح منطقه 302010110-21

6,318,000 0 0 6,318,000 7,000,000 2,940,542 0 0 0 تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، 
تزئینی، مجسمه و تندیس 30203

6,318,000 0 0 6,318,000 7,000,000 2,940,542 0 0 789,750 8 تعداد 1401 1401 منطقه 10
تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، 

شناسایی معابر و مجسمه و 
تندیس، سطح منطقه

302030110-21

126,380,000 0 0 126,380,000 19,002,000 9,705,166 0 0 0 ساماندهی و مناسب سازي 
میادین و معابر خاص شهر 30204

16,380,000 0 0 16,380,000 19,002,000 9,705,166 0 0 4,680 3,500 متر مربع 1401 1401 منطقه 10
ساماندهی و مناسب سازي 

میادین و معابر خاص شهر، سطح 
منطقه

302040110-21

30,000,000 0 0 30,000,000 0 0 0 0 3,750 8,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 10 بازسازي و مرمت میدان جمهوري 
اسالمی 302040310-21

60,000,000 0 0 60,000,000 0 0 0 0 12,000 5,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 10 جداره سازي محورهاي سطح 
منطقه 302040410-21

20,000,000 0 0 20,000,000 0 0 0 0 4,000,000 5 متر مربع 1401 1401 منطقه 10 احداث فضاهاي مکث و درنگاه 302040510-21

17,798,000 0 0 17,798,000 17,000,000 10,294,210 0 0 0 نورپردازي و زیباسازي معابر 30206

17,798,000 0 0 17,798,000 17,000,000 10,294,210 0 0 55,445.5 321 متر مربع 1401 1401 منطقه 10 نورپردازي و زیباسازي معابر، 
سطح منطقه 302060110-21

4,914,000 0 0 4,914,000 7,000,000 3,073,060 0 0 0 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی 30208

4,914,000 0 0 4,914,000 7,000,000 3,073,060 0 0 4,680 1,050 متر مربع 1401 1401 منطقه 10 نقاشی دیواري و گرافیک 
محیطی، سطح منطقه 302080110-21

11,919,000 0 0 11,919,000 16,977,647 5,717,896 0 0 0 مدیریت پسماند 30400

5,616,000 0 0 5,616,000 8,000,000 1,208,166 0 0 0 احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات 
جمع آوري و پردازش پسماند 30406

5,616,000 0 0 5,616,000 8,000,000 1,208,166 0 0 45,290.3 124 عدد 1401 1401 منطقه 10 خرید مخازن پسماند 304060310-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 10
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

6,303,000 0 0 6,303,000 8,977,647 4,509,730 0 0 0 تعمیر و تجهیز تاسیسات جمع 
آوري و پردازش پسماند 30407

6,303,000 0 0 6,303,000 8,977,647 4,509,730 0 0 3,900.4 1,616 متر مربع 1401 1401 منطقه 10
تعمیر و تجهیز تأسیسات جمع 
آوري و پردازش پسماند، سطح 

منطقه
304070110-21

638,766,882 0 350,000,000 262,886,000 91,233,276 48,636,281 425,520 0 0

طرح هاي هدایت آب هاي 
سطحی و ساماندهی سیل ها، رود 
دره ها و رودخانه هاي عبوري از 

شهر

30700

4,212,000 0 0 4,212,000 6,000,000 4,225,000 0 0 0 کنترل و پایش آب هاي سطحی 
و زیرزمینی 30702

4,212,000 0 0 4,212,000 6,000,000 4,225,000 0 0 421,200 10 پروژه 1401 1401 منطقه 10 کنترل و پایش آب هاي سطحی 
و زیرزمینی، سطح منطقه 307020110-21

57,112,882 0 0 31,232,000 36,000,000 14,605,362 425,520 0 0 احداث شبکه هاي اصلی هدایت و 
جمع آوري آبهاي سطحی 30703

11,232,000 0 0 11,232,000 16,000,000 9,150,000 0 0 224,640 50 متر طول 1401 1401 منطقه 10
احداث و بهسازي شبکه هاي 

اصلی هدایت و جمع آوري آبهاي 
سطحی، سطح منطقه

307030110-21

45,880,882 0 0 20,000,000 20,000,000 5,455,362 425,520 0 136,550.2 336 متر طول 1401 1397 منطقه 10
توسعه و تجهیز کانال جمع آوري 

آب هاي سطح شهر، بازسازي 
کانال فیروزآبادي

307030210-21

14,040,000 0 0 14,040,000 20,000,000 12,632,052 0 0 0 مرمت و بهسازي شبکه اصلی 
جمع آوري آبهاي سطحی 30704

14,040,000 0 0 14,040,000 20,000,000 12,632,052 0 0 175,500 80 متر طول 1401 1401 منطقه 10

مرمت و بهسازي شبکه اصلی 
جمع آوري آبهاي سطحی شامل 

مسیل ها و کانال هاي 
سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، 

آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و 
رسوب گیر، سطح منطقه

307040110-21

561,998,000 0 350,000,000 211,998,000 27,233,276 14,991,723 0 0 0 احداث شبکه فرعی جمع آوري 
آبهاي سطحی 30707
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

50,786,000 0 0 50,786,000 21,233,177 11,741,723 0 0 10,921.7 4,650 متر طول 1401 1401 منطقه 10
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه 

شبکه فرعی جمع آوري آبهاي 
سطحی، سطح منطقه

307070110-21

4,212,000 0 0 4,212,000 6,000,099 3,250,000 0 0 6,240 675 متر طول 1401 1401 منطقه 10

بهسازي نوسازي و توسعه شبکه 
فرعی جمع آوري آب هاي 

سطحی، بازسازي انهار خیابان 
قزوین جهت رفع آبگرفتگی و آب 

ماندگی

307070210-21

400,000,000 0 350,000,000 50,000,000 0 0 0 0 190,476.2 2,100 متر طول 1402 1399 منطقه 10 لوله گذاري خیابان امام 
خمینی(ره) 307070310-21

27,000,000 0 0 27,000,000 0 0 0 0 67,500 400 متر طول 1401 1401 منطقه 10 جمع آوري آب هاي سطحی و 
لوله گذاري محور صفدري 307070410-21

50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0 0 25,000 2,000 متر طول 1401 1401 منطقه 10 لوله گذاري خیابان شهید 
سبحانی 307070510-21

15,000,000 0 0 15,000,000 0 0 0 0 30,000 500 متر طول 1401 1401 منطقه 10 لوله گذاري محله سلیمانی 307070610-21

15,000,000 0 0 15,000,000 0 0 0 0 30,000 500 متر طول 1401 1401 منطقه 10 لوله گذاري محله هفت چنار 307070710-21

1,404,000 0 0 1,404,000 2,000,000 2,182,145 0 0 0 استفاده مجدد از پساب و رواناب 
سطحی 30711

1,404,000 0 0 1,404,000 2,000,000 2,182,145 0 0 35,100 40 دستگاه 1401 1401 منطقه 10

طراحی و اجراي روش هاي 
بازیافت و بازچرخانی آب و 

سیستم هاي تصفیه فاضالب، 
سطح منطقه

307110210-21

11,266,000 0 0 11,266,000 14,460,000 5,357,133 0 0 0 بهبود محیط زیست شهري و 
بهداشت عمومی 30900

1,983,000 0 0 1,983,000 2,760,000 300,000 0 0 0 تهیه و اجراي طرح هاي زیست 
محیطی 30901

624,000 0 0 624,000 880,000 300,000 0 0 780 800 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 10

استقرار و نگهداشت نظام مدیریت 
محیط زیست ایزو 14001 در 

سازمانها و شرکتها و مناطق 22
گانه

309010210-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

390,000 0 0 390,000 500,000 0 0 0 780 500 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 10
ارزیابی اثرات زیست محیطی 
پروژه هاي عمرانی، تولیدي و 

اقتصادي شهرداري تهران
309010310-21

969,000 0 0 969,000 1,380,000 0 0 0 780.2 1,242 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 10

شناسایی و پایش کمی و کیفی 
منابع، شاخص ها و آالینده هاي 
محیط زیست و ارائه راهکارهاي 

رفع آلودگی سطح منطقه

309010410-21

9,283,000 0 0 9,283,000 11,700,000 5,057,133 0 0 0 توسعه انرژي هاي نو 30904

6,334,000 0 0 6,334,000 7,500,000 3,183,596 0 0 287,909.1 22 دستگاه 1401 1393 منطقه 10 توسعه انرژي هاي نو 309040210-21

2,949,000 0 0 2,949,000 4,200,000 1,873,537 0 0 780.2 3,780 ساختمان 1401 1401 منطقه 10
بهینه سازي مصرف انرژي و 

منابع در ساختمانهاي شهرداري 
تهران

309040310-21

7,800,000 0 0 7,800,000 10,000,000 4,786,833 0 0 0 توسعه و نگهداري تاسیسات 
شهري 31000

7,800,000 0 0 7,800,000 10,000,000 4,786,833 0 0 0
تعمیر، تجهیز و مناسب سازي 

آبخوري ها و سرویس هاي 
بهداشتی عمومی

31008

7,800,000 0 0 7,800,000 10,000,000 4,786,833 0 0 116,417.9 67 چشمه 1401 1401 منطقه 10

تعمیر، تجهیز و مناسب سازي 
آبخوري ها و سرویس هاي 

بهداشتی عمومی در معابر، سطح 
منطقه

310080110-21

3,900,000 0 0 3,900,000 5,000,000 0 0 0 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000

3,900,000 0 0 3,900,000 5,000,000 0 0 0 0 تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و 
کاهش خطرپذیري شهر 40300

3,900,000 0 0 3,900,000 5,000,000 0 0 0 0 مقاوم سازي پل ها و ابنیه فنی 40313

3,900,000 0 0 3,900,000 5,000,000 0 0 0 1,560 2,500 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 10 ساماندهی گودها و نقاط پرخطر 
سطح منطقه 403130110-21

490,627,000 0 0 487,627,000 31,925,430 17,817,414 0 0 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي 
شهري 60000

42,207,000 0 0 42,207,000 25,802,930 15,007,414 0 0 0 تحول اداري و مدیریت عملکرد 60200
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

42,207,000 0 0 42,207,000 25,802,930 15,007,414 0 0 0 بازسازي و تعمیرات اساسی 
ساختمان هاي اداري 60209

42,207,000 0 0 42,207,000 25,802,930 15,007,414 0 0 70,111.3 602 متر مربع 1401 1401 منطقه 10
مقاوم سازي، بازسازي و تعمیرات 

اساسی ساختمان هاي اداري، 
سطح منطقه

602090110-21

6,281,000 0 0 3,281,000 3,360,000 0 0 0 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500

6,000,000 0 0 3,000,000 3,000,000 0 0 0 0 بررسی و مطالعه نیازها و امکانات 
شهري 61501

6,000,000 0 0 3,000,000 3,000,000 0 0 0 1,348.6 4,449 نفر ساعت 1401 1400 منطقه 10 مطالعات قنوات سطح منطقه 615010210-21

281,000 0 0 281,000 360,000 0 0 0 0 مطالعه و پژوهش هاي ماموریت 
اجتماعی و فرهنگی 61503

281,000 0 0 281,000 360,000 0 0 0 780.6 360 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 10 مطالعه و پژوهش هاي اجتماعی 
و فرهنگی، سطح منطقه 615030110-21

2,139,000 0 0 2,139,000 2,762,500 2,810,000 0 0 0 موارد پیش بینی نشده 61700

2,139,000 0 0 2,139,000 2,762,500 2,810,000 0 0 0 اعتبارات فوریتهاي خدمات 
شهري 61706

2,139,000 0 0 2,139,000 2,762,500 2,810,000 0 0 713 3,000 مورد 1401 1401 منطقه 10
اعتبارات فوریتهاي خدمات 

شهري سامانه فوریت هاي شهري 
137،سطح منطقه

617060110-21

440,000,000 0 0 440,000,000 0 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه توسعه 
مدیریت و هوشمندسازي 62600

440,000,000 0 0 440,000,000 0 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه توسعه 
مدیریت و هوشمندسازي 62601

440,000,000 0 0 440,000,000 0 0 0 0 440,000,000 1 ندارد 1401 1401 منطقه 10 اجراي پروژه هاي مستمر توسعه 
محله اي، سطح منطقه 626010110-21
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
2,927,985,804 0 جمع کل

320,332,580 0 اجتماعی و فرهنگی 10000
13,477,980 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی 10300

5,360,000 0 غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 10304
5,360,000 53,600 100 تعداد غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 1030401-11
8,117,980 0 فرهنگ سازي و اجراي ورزش هاي همگانی 10305
4,191,540 998 4,200 مورد ترویج ورزش همگانی آقایان 1030501-11
3,926,440 982 4,000 مورد ترویج ورزش همگانی بانوان 1030502-11

15,917,000 0 ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان 10400
15,917,000 0 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
9,717,000 4,859 2,000 مورد نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 1040304-11
1,200,000 30,000 40 نفر سال ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار) 1040305-11
5,000,000 50,000 100 مورد مدیریت و راهبري سمن سراها 1040309-11
1,098,000 0 حمایت، توانمندسازي و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت هاي اجتماعی و مردمی 10500

720,000 0 آموزش و ترویج کارآفرینی 10504
720,000 720 1,000 نفر آموزش و ترویج کارآفرینی 1050401-11
378,000 0 ارتقاي مشارکت هاي اجتماعی شهروندان 10506
378,000 126 3,000 نفر اجراي برنامه هاي مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی 1050601-11

32,614,100 0 توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و 
هنري

10800

7,040,000 0 نکوداشت مناسبت هاي مذهبی و ملی 10817
7,040,000 320,000 22 مورد نکوداشت مناسبت هاي دینی و ملی 1081702-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
16,924,100 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 10821
7,670,000 383,500 20 مورد اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 1082101-11
9,254,100 1,322,014 7 تعداد اجراي هنر عمومی(هنرهاي تجسمی و المان هاي شهري) 1082126-11
7,000,000 0 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10823
4,000,000 222,222 18 برنامه فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و معنوي 1082301-11
3,000,000 5,566 539 برنامه ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 1082302-11
1,650,000 0 آموزش حقوق و تکالیف شهروندي 10824
1,650,000 500 3,300 مورد آموزش شهروندي 1082401-11
4,905,000 0 حمایت از طرح هاي حوزه سالمت اجتماعی 11000
4,905,000 0 آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 11004
3,330,000 1,000 3,330 مورد آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 1100401-11
1,575,000 5,000 315 مورد بهبود سالمت اجتماعی و بهداشت روان 1100402-11
2,164,500 0 حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت هاي اجتماعی بانوان 11100

109,500 0 اجراي طرح هاي اجتماعی و فرهنگی کودکان 11102
109,500 10,950 10 مورد اجراي برنامه هاي دبیرخانه مصوبه شهر دوستدار کودك 1110201-11

1,575,000 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی، هنري ویژه بانوان 11104
1,575,000 105,000 15 مورد بهبود مشارکت پذیري و اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري ویژه بانوان 1110401-11

480,000 0 توانمندسازي اجتماعی بانوان 11105
480,000 60,000 8 مورد توانمندسازي اجتماعی بانوان 1110501-11

250,156,000 0 امور پشتیبانی 11700
9,100,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 11701
5,520,000 115,000 48 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 1170102-11
3,580,000 895,000 4 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 1170103-11
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
152,326,000 0 مزایا و کمک ها 11702
57,120,000 1,190,000 48 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 1170202-11
4,095,000 78,750 52 نفر سال هزینه ناهار 1170203-11

860,000 215,000 4 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 1170204-11
4,620,000 2,310,000 2 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 1170205-11

31,460,000 605,000 52 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 1170206-11
12,000,000 400,000 30 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 1170207-11
8,840,000 170,000 52 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 1170208-11
6,136,000 118,000 52 نفر سال پاداش و عیدي 1170209-11

14,040,000 270,000 52 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 1170210-11
11,440,000 520,000 22 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 1170211-11
1,040,000 20,000 52 نفر سال 11-1170212 حق عائله مندي، اوالد

675,000 75,000 9 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 1170213-11
88,730,000 0 خدمات قراردادي 11705
12,450,000 415,000 30 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 1170509-11
7,200,000 450,000 16 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 1170510-11

31,500,000 1,050,000 30 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 1170511-11
16,800,000 1,050,000 16 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 1170512-11
13,500,000 450,000 30 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 1170513-11
7,280,000 455,000 16 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 1170514-11

195,586,750 0 حمل و نقل و ترافیک 20000
1,600,000 0 افزایش و توسعه ظرفیت هاي مدیریتی پلیس راهور 21600
1,600,000 0 اجراي برنامه هاي پلیس راهور 21606
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 11
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
1,600,000 32,000 50 برنامه اجراي برنامه انضباط و نظم بخشی بر حمل و نقل 2160601-11

193,986,750 0 امور پشتیبانی 22200
7,055,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 22201
4,370,000 115,000 38 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 2220102-11
2,685,000 895,000 3 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 2220103-11

119,426,750 0 مزایا و کمک ها 22202
45,220,000 1,190,000 38 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 2220202-11
3,228,750 78,750 41 نفر سال هزینه ناهار 2220203-11

645,000 215,000 3 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 2220204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 2220205-11

24,805,000 605,000 41 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 2220206-11
8,000,000 400,000 20 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 2220207-11
6,970,000 170,000 41 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 2220208-11
4,838,000 118,000 41 نفر سال پاداش و عیدي 2220209-11

11,070,000 270,000 41 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 2220210-11
10,920,000 520,000 21 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 2220211-11

820,000 20,000 41 نفر سال 11-2220212 حق عائله مندي، اوالد
600,000 75,000 8 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 2220213-11

67,505,000 0 خدمات قراردادي 22205
9,545,000 415,000 23 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 2220509-11
5,400,000 450,000 12 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 2220510-11

24,150,000 1,050,000 23 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 2220511-11
12,600,000 1,050,000 12 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 2220512-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 11
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
10,350,000 450,000 23 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 2220513-11

5,460,000 455,000 12 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 2220514-11
1,306,704,818 0 خدمات شهري 30000

369,258,631 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
369,258,631 0 نگهداري فضاي سبز 30106
369,258,631 62 6,000,000 متر مربع نگهداري فضاي سبز 3010601-11
649,612,537 0 مدیریت پسماند 30400
649,612,537 0 رفت و روب شهري 30408
649,612,537 8,662 75,000 متر مربع رفت و روب شهري 3040801-11

9,857,800 0 طرح هاي هدایت آب هاي سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه هاي عبوري از شهر 30700
9,857,800 0 برف روبی 30710
9,857,800 200 49,289 مورد خرید مصالح و تجهیزات عملیات برف روبی 3071001-11

11,399,600 0 بهبود محیط زیست شهري و بهداشت عمومی 30900
10,000,000 0 مبارزه با جانوران مضر شهري 30903
10,000,000 800 12,500 تعداد مبارزه با جانوران مضر شهري 3090301-11

1,399,600 0 آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهري 30905
1,399,600 1,999 700 برنامه آموزش، فرهنگ سازي و مشارکت شهروندي در حوزه محیط زیست شهري 3090501-11
1,000,000 0 ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهري 31100
1,000,000 0 ساماندهی صنایع و مشاغل 31103
1,000,000 10,000 100 مورد تهیه، نصب و جمع آوري سازه هاي موقت تبلیغات فرهنگی 3110302-11

265,576,250 0 امور پشتیبانی 31500
9,445,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 31501
5,865,000 115,000 51 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 3150102-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 11
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
3,580,000 895,000 4 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 3150103-11

161,616,250 0 مزایا و کمک ها 31502
60,690,000 1,190,000 51 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 3150202-11
4,331,250 78,750 55 نفر سال هزینه ناهار 3150203-11

860,000 215,000 4 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 3150204-11
4,620,000 2,310,000 2 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 3150205-11

33,275,000 605,000 55 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 3150206-11
12,000,000 400,000 30 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 3150207-11
9,350,000 170,000 55 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 3150208-11
6,490,000 118,000 55 نفر سال پاداش و عیدي 3150209-11

14,850,000 270,000 55 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 3150210-11
13,000,000 520,000 25 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 3150211-11
1,100,000 20,000 55 نفر سال 11-3150212 حق عائله مندي، اوالد
1,050,000 75,000 14 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 3150213-11

94,515,000 0 خدمات قراردادي 31505
13,280,000 415,000 32 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 3150509-11

7,650,000 450,000 17 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 3150510-11
33,600,000 1,050,000 32 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 3150511-11
17,850,000 1,050,000 17 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 3150512-11
14,400,000 450,000 32 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 3150513-11
7,735,000 455,000 17 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 3150514-11

188,082,950 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000
22,106,700 0 تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و کاهش خطرپذیري شهر 40300
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 11
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
22,106,700 0 افزایش ایمنی اماکن 40306
4,106,700 821,340 5 مورد افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 4030602-11

18,000,000 3,000 6,000 متر طول الیروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه هاي رسوبگیر 4030604-11
165,976,250 0 امور پشتیبانی 40600

6,365,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 40601
3,680,000 115,000 32 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 4060102-11
2,685,000 895,000 3 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 4060103-11

101,761,250 0 مزایا و کمک ها 40602
38,080,000 1,190,000 32 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 4060202-11

2,756,250 78,750 35 نفر سال هزینه ناهار 4060203-11
645,000 215,000 3 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 4060204-11

2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 4060205-11
21,175,000 605,000 35 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 4060206-11
7,200,000 400,000 18 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 4060207-11
5,950,000 170,000 35 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 4060208-11
4,130,000 118,000 35 نفر سال پاداش و عیدي 4060209-11
9,450,000 270,000 35 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 4060210-11
8,840,000 520,000 17 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 4060211-11

700,000 20,000 35 نفر سال 11-4060212 حق عائله مندي، اوالد
525,000 75,000 7 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 4060213-11

57,850,000 0 خدمات قراردادي 40605
8,300,000 415,000 20 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 4060509-11
4,500,000 450,000 10 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 4060510-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 11
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
21,000,000 1,050,000 20 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 4060511-11
10,500,000 1,050,000 10 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 4060512-11
9,000,000 450,000 20 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 4060513-11
4,550,000 455,000 10 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 4060514-11

233,085,750 0 شهرسازي و معماري 50000
233,085,750 0 امور پشتیبانی 50900

8,755,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 50901
5,175,000 115,000 45 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 5090102-11
3,580,000 895,000 4 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 5090103-11

141,385,750 0 مزایا و کمک ها 50902
53,550,000 1,190,000 45 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 5090202-11
3,858,750 78,750 49 نفر سال هزینه ناهار 5090203-11

860,000 215,000 4 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 5090204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 5090205-11

29,645,000 605,000 49 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 5090206-11
10,800,000 400,000 27 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 5090207-11
8,330,000 170,000 49 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 5090208-11
5,782,000 118,000 49 نفر سال پاداش و عیدي 5090209-11

13,230,000 270,000 49 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 5090210-11
11,440,000 520,000 22 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 5090211-11

980,000 20,000 49 نفر سال 11-5090212 حق عائله مندي، اوالد
600,000 75,000 8 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 5090213-11

82,945,000 0 خدمات قراردادي 50905
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
11,620,000 415,000 28 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 5090509-11
6,750,000 450,000 15 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 5090510-11

29,400,000 1,050,000 28 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 5090511-11
15,750,000 1,050,000 15 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 5090512-11
12,600,000 450,000 28 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 5090513-11
6,825,000 455,000 15 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 5090514-11

684,192,956 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
678,979,956 0 امور پشتیبانی 60800
20,680,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
11,730,000 115,000 102 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 6080102-11
8,950,000 895,000 10 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080103-11

325,291,000 0 مزایا و کمک ها 60802
121,380,000 1,190,000 102 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 6080202-11

8,820,000 78,750 112 نفر سال هزینه ناهار 6080203-11
2,150,000 215,000 10 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080204-11
6,930,000 2,310,000 3 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 6080205-11

67,760,000 605,000 112 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 6080206-11
22,000,000 400,000 55 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 6080207-11
19,040,000 170,000 112 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 6080208-11
13,216,000 118,000 112 نفر سال پاداش و عیدي 6080209-11
30,240,000 270,000 112 نفر سال ... فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 6080210-11
29,640,000 520,000 57 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 6080211-11
2,240,000 20,000 112 نفر سال 11-6080212 حق عائله مندي، اوالد
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
1,875,000 75,000 25 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 6080213-11
1,540,718 0 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803
1,540,718 4,741 325 تعداد پست، اینترنت و تلفن 6080304-11

83,057,880 0 اجاره بهاء و کرایه 60804
80,468,869 946,693 85 دستگاه کرایه وسائط نقلیه 6080401-11
2,589,011 51,780 50 دستگاه روز کرایه وسائط نقلیه سنگین 6080406-11

201,548,553 0 خدمات قراردادي 60805
2,100,967 86 24,333 متر مربع نگهداري و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات 6080501-11

252,000 97 2,600 دستگاه نگهداري و تعمیرات وسایل اداري 6080502-11
630,295 9,697 65 دستگاه نگهداري و تعمیرات جزئی ماشین آالت و وسایط نقلیه 6080503-11
672,300 3 203,731 تعداد تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس 6080504-11

69,168 12 6,000 مورد خدمات قراردادي،هزینه هاي بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهاي دسته چک و غیره 6080505-11
3,400,000 385 8,831 نفر ساعت حق الجلسه، حق الزحمه ، حق التدریس 6080506-11

26,975,000 415,000 65 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 6080509-11
9,343,823 3,114,608 3 قرارداد بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزي 6080510-11

13,950,000 450,000 31 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 6080523-11
68,250,000 1,050,000 65 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 6080524-11
32,550,000 1,050,000 31 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 6080525-11
29,250,000 450,000 65 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 6080526-11
14,105,000 455,000 31 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 6080527-11
38,028,503 0 هزینه سوخت 60806

2,161,000 89 24,333 متر مربع سوخت دستگاههاي حرارتی 6080601-11
1,808,000 27,815 65 دستگاه سوخت وسائل نقلیه 6080602-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 11
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
2,070,000 2,760 750 نفر سال آب بها مصرفی اداري 6080603-11

13,833,000 568 24,333 متر مربع بهاي برق مصرفی اداري 6080604-11
6,052,167 10 611,330 متر مربع آب بهاي پارکها و میادین 6080605-11

12,104,336 23 516,520 متر مربع بهاي برق پارك ها و میادین 6080606-11
8,833,302 0 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807

840,382 35 24,333 متر مربع خرید لوازم جزیی ساختمان 6080701-11
2,164,670 2,886 750 نفر سال خرید لوازم مصرفی اداري 6080702-11

350,163 5,387 65 دستگاه لوازم یدکی وسائط نقلیه 6080703-11
155,628 938 166 نفر سال لباس کارکنان و لوازم خواب 6080704-11

4,902,282 8,801 557 مورد سایرموادو لوازم مصرف شدنی 6080705-11
420,177 17 24,333 متر مربع لوازم تنظیف 6080706-11

3,157,000 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500
3,157,000 0 آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی 61505
3,157,000 3,157 1,000 نفر ساعت آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 6150501-11
2,056,000 0 دیپلماسی شهري 62200
2,056,000 0 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201
2,056,000 146,857 14 مورد راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 6220101-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 11
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

1,581,172,077 0 80,000,000 1,424,350,000 777,910,687 255,036,174 0 0 0 جمع کل

266,701,076 0 50,000,000 164,879,000 122,366,500 21,589,956 0 0 0 اجتماعی و فرهنگی 10000

118,191,000 0 50,000,000 68,191,000 10,616,500 748,917 0 0 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و 
نشاط اجتماعی 10300

115,327,000 0 50,000,000 65,327,000 7,314,500 0 0 0 0 توسعه و تجهیز فضاهاي ورزشی 10307

5,327,000 0 0 5,327,000 7,314,500 0 0 0 11,997.7 444 متر مربع 1401 1401 منطقه 11
توسعه و تجهیز زمین هاي 

ورزشی روباز و چمن مصنوعی، 
سطح منطقه

103070111-21

100,000,000 0 50,000,000 50,000,000 0 0 0 0 142,857.1 700 متر مربع 1402 1401 منطقه 11 احداث مجموعه ورزشی بانوان 
هالل احمر 103070611-21

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 4,000 2,500 متر مربع 1401 1401 منطقه 11 احداث زمین چمن مصنوعی انبار 
نفت 103070711-21

2,864,000 0 0 2,864,000 3,302,000 748,917 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن 
ورزشی 10308

2,864,000 0 0 2,864,000 3,302,000 748,917 0 0 5,007 572 متر مربع 1401 1401 منطقه 11 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن 
ورزشی، سطح منطقه 103080111-21

101,822,076 0 0 50,000,000 50,000,000 1,822,076 0 0 0 ساماندهی آسیب دیدگان 
اجتماعی و متکدیان 10400

101,822,076 0 0 50,000,000 50,000,000 1,822,076 0 0 0
توسعه و تجهیز مدد سراها و سایر 

مراکز خدمات رسانی به آسیب 
دید گان اجتماعی

10402

101,822,076 0 0 50,000,000 50,000,000 1,822,076 0 0 2,748.3 37,049 متر مربع 1401 1399 منطقه 11 ایجاد مرکز محله حر 104021111-21

46,688,000 0 0 46,688,000 61,750,000 19,018,963 0 0 0

توسعه و حمایت از زیرساخت ها، 
ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح 

هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی 
و هنري

10800

8,090,000 0 0 8,090,000 12,000,000 3,229,719 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی 
و هنري 10809

8,090,000 0 0 8,090,000 12,000,000 3,229,719 0 0 10,000 809 متر مربع 1401 1401 منطقه 11 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی 
و هنري، سطح منطقه 108090111-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

9,708,000 0 0 9,708,000 10,000,000 7,466,443 0 0 0 تعمیر و تجهیز سراي محله 10812

9,708,000 0 0 9,708,000 10,000,000 7,466,443 0 0 16,180 600 متر مربع 1401 1401 منطقه 11 تعمیر و تجهیز سراي محله، 
سطح منطقه 108120111-21

7,047,000 0 0 7,047,000 9,750,000 2,200,000 0 0 0 کمک به ساخت و توسعه مساجد 
و اماکن مذهبی 10814

7,047,000 0 0 7,047,000 9,750,000 2,200,000 0 0 542,076.9 13
تعداد 
مسجد 1401 1401 منطقه 11 کمک به تجهیز مساجد، سطح 

منطقه 108141611-21

21,843,000 0 0 21,843,000 30,000,000 6,122,801 0 0 0 حمایت از توسعه و تجهیز مدارس 10827

21,843,000 0 0 21,843,000 30,000,000 6,122,801 0 0 992,863.6 22
تعداد 
مدرسه 1401 1401 منطقه 11 کمک به توسعه و تجهیز مدارس، 

سطح منطقه 108270111-21

356,401,000 0 0 356,401,000 346,168,930 125,713,220 0 0 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

26,292,000 0 0 26,292,000 9,796,914 3,022,498 0 0 0
توسعه، تجهیز و نگهداري سامانه 

هاي حمل و نقل عمومی غیر 
ریلی

20200

2,754,000 0 0 2,754,000 3,780,730 912,587 0 0 0 احداث ایستگاه هاي حمل و نقل 
عمومی غیرریلی 20203

2,754,000 0 0 2,754,000 3,780,730 912,587 0 0 344,250 8 ایستگاه 1401 1401 منطقه 11
احداث ایستگاه و پل همسطح 

ایستگاه حمل و نقل عمومی 
غیرریلی، سطح منطقه

202030111-21

23,538,000 0 0 23,538,000 6,016,184 2,109,911 0 0 0 تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل 
و نقل عمومی غیر ریلی 20210

23,538,000 0 0 23,538,000 6,016,184 2,109,911 0 0 29,794.9 790 ایستگاه 1401 1401 منطقه 11
تعمیر و تجهیز پل همسطح و 
ایستگاه هاي اتوبوس عادي و 

تندرو، سطح منطقه
202100111-21

1,821,000 0 0 1,821,000 2,500,000 0 0 0 0 توسعه و ساماندهی پارکینگ ها 20300

1,821,000 0 0 1,821,000 2,500,000 0 0 0 0 تعمیر و تجهیز و بهسازي 
پارکینگ 20305

1,821,000 0 0 1,821,000 2,500,000 0 0 0 43,357.1 42 متر مربع 1401 1401 منطقه 11 نگهداري پارکینگ هاي سطح 
منطقه 203050111-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

43,349,000 0 0 43,349,000 31,100,671 22,117,768 0 0 0 افزایش ایمنی و هوشمندسازي 
حمل و نقل و ترافیک شهر 20400

24,271,000 0 0 24,271,000 24,844,100 12,919,047 0 0 0 اجراي عالیم افقی ترافیکی 20408

24,271,000 0 0 24,271,000 24,844,100 12,919,047 0 0 750 32,362 متر طول 1401 1401 منطقه 11 اجراي عالیم افقی ترافیکی، سطح 
منطقه 204080111-21

16,182,000 0 0 16,182,000 5,150,208 9,198,721 0 0 0 تعمیر و تعویض تجهیزات 
ترافیکی 20410

16,182,000 0 0 16,182,000 5,150,208 9,198,721 0 0 4,853.6 3,334 عدد 1401 1401 منطقه 11 تعمیر و تعویض عالئم عمودي و 
تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه 204100111-21

2,693,000 0 0 2,693,000 886,993 0 0 0 0 تعمیر و تعویض گاردریل و نرده 
ایمنی معابر 20412

2,693,000 0 0 2,693,000 886,993 0 0 0 19,235.7 140 متر طول 1401 1401 منطقه 11 تعمیر و تعویض نرده و حفاظ 
ایمنی معابر، سطح منطقه 204120111-21

203,000 0 0 203,000 219,370 0 0 0 0 تهیه و نصب چراغ هاي راهنمایی 
و رانندگی 20414

203,000 0 0 203,000 219,370 0 0 0 101.5 2,000 تقاطع 1401 1401 منطقه 11
نصب چراغ هوشمند و عالیم 

هشدار دهنده و خط کشی جهت 
گذر دانش آموزان

204140211-21

72,112,000 0 0 72,112,000 58,334,681 24,285,779 0 0 0 توسعه، تجهیز و نگهداري پایانه 
هاي مسافري شهري 20500

38,832,000 0 0 38,832,000 47,500,000 20,844,781 0 0 0 احداث و توسعه پایانه ها و پارك 
سوارهاي درون شهري 20501

38,832,000 0 0 38,832,000 47,500,000 20,844,781 0 0 202,250 192 متر مربع 1401 1401 منطقه 11 ساماندهی و ایمن سازي محوطه 
اطراف ایستگاه هاي مترو 205010111-21

33,280,000 0 0 33,280,000 10,834,681 3,440,998 0 0 0 تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك 
سوارهاي درون شهري 20504

13,280,000 0 0 13,280,000 10,834,681 3,440,998 0 0 1,328,000 10 تعداد 1401 1401 منطقه 11
تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك 

سوارهاي درون شهري، سطح 
منطقه

205040111-21

20,000,000 0 0 20,000,000 0 0 0 0 2,451 8,160 متر مربع 1401 1401 منطقه 11 ساماندهی پایانه معین 205040211-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

212,827,000 0 0 212,827,000 244,436,664 76,287,175 0 0 0 توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور 
و مرور شهري 20900

7,281,000 0 0 7,281,000 6,649,480 3,374,555 0 0 0 طراحی و اصالح هندسی معابر و 
تقاطع هاي موجود 20914

4,854,000 0 0 4,854,000 6,649,480 3,374,555 0 0 24,270 200 متر مربع 1401 1401 منطقه 11 طراحی و اصالح هندسی معابر، 
سطح منطقه 209140111-21

2,427,000 0 0 2,427,000 0 0 0 0 24,270 100 متر مربع 1401 1401 منطقه 11 ایمن سازي و رفع نقاط حادثه 
خیز ترافیکی، سطح منطقه 209140311-21

93,386,000 0 0 93,386,000 124,948,706 22,830,363 0 0 0 مرمت و بهسازي معابر غیر 
20925 بزرگراهی

52,628,000 0 0 52,628,000 64,527,090 17,105,558 0 0 5,847.6 9,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 11
لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار 
حفاري و همسطح سازي دریچه 

هاي معابر سطح منطقه
209250111-21

40,758,000 0 0 40,758,000 60,421,616 5,724,805 0 0 4,045.1 10,076 متر مربع 1401 1401 منطقه 11 بهسازي و نوسازي معابر غیر 
بزرگراهی، سطح منطقه 209253611-21

991,000 0 0 991,000 1,355,701 379,676 0 0 0 نصب و ترمیم، سنگدال، جداول 20926

991,000 0 0 991,000 1,355,701 379,676 0 0 2,022.4 490 عدد 1401 1401 منطقه 11 نصب و ترمیم سنگدال و جداول، 
سطح منطقه 209260111-21

14,862,000 0 0 14,862,000 20,410,540 432,379 0 0 0 بهسازي معابرجهت تردد معلولین 
و سالمندان 20929

14,862,000 0 0 14,862,000 20,410,540 432,379 0 0 24,244.7 613 متر مربع 1401 1401 منطقه 11
بهسازي معابر جهت تردد 

معلولین و سالمندان، سطح 
منطقه

209290111-21

79,722,000 0 0 79,722,000 71,520,137 39,516,940 0 0 0 احداث، تجهیز و بهسازي پیاده 
روها و پیاده راه ها 20930

56,630,000 0 0 56,630,000 40,625,109 29,794,628 0 0 4,689.9 12,075 متر مربع 1401 1401 منطقه 11 احداث و تجهیز پیاده روها، سطح 
منطقه 209300111-21

13,823,000 0 0 13,823,000 18,983,550 4,797,879 0 0 5,955.6 2,321 متر مربع 1401 1401 منطقه 11
مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و 

همسطح سازي دریچه، سطح 
منطقه

209300311-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

1,284,000 0 0 1,284,000 1,764,142 790,906 0 0 6,866.3 187 متر مربع 1401 1401 منطقه 11
مناسب سازي وضعیت حمل و 
نقل و ترافیک (شهر دوستدار 

کودك)
209300411-21

7,985,000 0 0 7,985,000 10,147,336 4,133,526 0 0 6,561.2 1,217 متر مربع 1401 1401 منطقه 11 بهسازي و نوسازي پیاده روها و 
پیاده راه ها، سطح منطقه 209300511-21

5,663,000 0 0 5,663,000 4,552,100 0 0 0 0 احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده 20931

5,663,000 0 0 5,663,000 4,552,100 0 0 0 141,575 40
متر طول 

عرشه 1401 1401 منطقه 11 احداث و بهسازي پل هاي عابر 
پیاده سطح منطقه 209310111-21

3,641,000 0 0 3,641,000 5,000,000 9,753,262 0 0 0 مرمت و بهسازي و تجهیز معابر و 
سامانه ویژه دوچرخه 20934

3,641,000 0 0 3,641,000 5,000,000 9,753,262 0 0 14,564 250 متر طول 1401 1401 منطقه 11 توسعه، تعمیر و تجهیز معابر 
دوچرخه، سطح منطقه 209340111-21

7,281,000 0 0 7,281,000 10,000,000 0 0 0 0 تعمیر و تجهیز پارك هاي 
آموزش ترافیک 20936

7,281,000 0 0 7,281,000 10,000,000 0 0 0 6,472 1,125 متر مربع 1401 1401 منطقه 11 تعمیر و تجهیز پارك هاي 
آموزش ترافیک سطح منطقه 209360111-21

400,253,000 0 0 375,253,000 255,596,957 77,410,286 0 0 0 خدمات شهري 30000

145,903,000 0 0 145,903,000 96,885,000 25,396,912 0 0 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز 
شهري و پیراشهري 30100

68,200,000 0 0 68,200,000 0 0 0 0 0 احداث و توسعه فضاي سبز معابر 
شهري 30103

68,200,000 0 0 68,200,000 0 0 0 0 68,200 1,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 11 احداث فضاي سبز جنوبی خیابان 
دانشکده جنگ 301030311-21

49,923,000 0 0 49,923,000 46,510,000 23,368,492 0 0 0 باز پیرایی، مناسب سازي و 
تجهیز بوستان ها وفضاي سبز 30104

17,798,000 0 0 17,798,000 20,000,000 13,289,058 0 0 3,559.6 5,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 11 بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان 
ها و فضاي سبز، سطح منطقه 301040111-21

12,021,000 0 0 12,021,000 16,510,000 8,136,145 0 0 2,427 4,953 تعداد 1401 1401 منطقه 11 تامین درخت و درختچه و گل و 
گیاه، سطح منطقه 301040211-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

8,090,000 0 0 8,090,000 10,000,000 1,943,290 0 0 1,797.8 4,500 متر مربع 1401 1401 منطقه 11 باز پیرایی، ترمیم و تجهیز 
بوستان رازي 301040411-21

12,014,000 0 0 12,014,000 0 0 0 0 40,046.7 300 متر مربع 1401 1401 منطقه 11
ایمن سازي و استانداردسازي 

وسایل بازي کودکان در بوستان 
هاي سطح منطقه

301040611-21

27,780,000 0 0 27,780,000 50,375,000 2,028,420 0 0 0 طراحی و اجراي شبکه هاي 
آبرسانی فضاي سبز 30107

27,780,000 0 0 27,780,000 50,375,000 2,028,420 0 0 1,683.6 16,500 متر مربع 1401 1401 منطقه 11
هوشمندسازي، طراحی و اجراي 
شبکه هاي آبرسانی فضاي سبز، 

سطح منطقه
301070111-21

144,946,000 0 0 119,946,000 97,297,500 35,548,521 0 0 0 زیباسازي منظر شهري 30200

4,045,000 0 0 4,045,000 4,225,000 1,511,000 0 0 0 رنگ آمیزي و پاکسازي نما 30201

4,045,000 0 0 4,045,000 4,225,000 1,511,000 0 0 1,456.6 2,777 متر مربع 1401 1401 منطقه 11 رنگ آمیزي و پاکسازي نما، 
سطح منطقه 302010111-21

4,331,000 0 0 4,331,000 3,510,000 447,663 0 0 0 تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، 
تزئینی، مجسمه و تندیس 30203

4,331,000 0 0 4,331,000 3,510,000 447,663 0 0 541,375 8 تعداد 1401 1401 منطقه 11
تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، 

شناسایی معابر و مجسمه و 
تندیس، سطح منطقه

302030111-21

128,886,000 0 0 103,886,000 79,000,000 25,506,980 0 0 0 ساماندهی و مناسب سازي 
میادین و معابر خاص شهر 30204

25,888,000 0 0 25,888,000 24,000,000 14,858,364 0 0 6,472 4,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 11 ساماندهی و مناسب سازي 
میادین و معابر محدوده ویژه 302040111-21

27,998,000 0 0 27,998,000 30,000,000 10,648,616 0 0 5,599.6 5,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 11
ساماندهی و مناسب سازي 

میادین و معابر خاص شهر، سطح 
منطقه

302040211-21

75,000,000 0 0 50,000,000 25,000,000 0 0 0 7,462.7 10,050 متر مربع 1401 1399 منطقه 11 ساماندهی میدان وحدت اسالمی 302040711-21

4,134,000 0 0 4,134,000 5,687,500 6,297,008 0 0 0 نورپردازي و زیباسازي معابر 30206

4,134,000 0 0 4,134,000 5,687,500 6,297,008 0 0 56,630.1 73 متر مربع 1401 1401 منطقه 11 نورپردازي و زیباسازي معابر، 
سطح منطقه 302060111-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

3,550,000 0 0 3,550,000 4,875,000 1,785,870 0 0 0 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی 30208

3,550,000 0 0 3,550,000 4,875,000 1,785,870 0 0 5,259.3 675 متر مربع 1401 1401 منطقه 11 نقاشی دیواري و گرافیک 
محیطی، سطح منطقه 302080111-21

13,319,000 0 0 13,319,000 7,236,600 3,277,180 0 0 0 مدیریت پسماند 30400

12,135,000 0 0 12,135,000 5,611,600 2,857,980 0 0 0 احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات 
جمع آوري و پردازش پسماند 30406

12,135,000 0 0 12,135,000 5,611,600 2,857,980 0 0 40,450 300 عدد 1401 1401 منطقه 11 خرید مخازن پسماند 304060311-21

1,184,000 0 0 1,184,000 1,625,000 419,200 0 0 0 تعمیر و تجهیز تاسیسات جمع 
آوري و پردازش پسماند 30407

1,184,000 0 0 1,184,000 1,625,000 419,200 0 0 1,619.7 731 متر مربع 1401 1401 منطقه 11
تعمیر و تجهیز تأسیسات جمع 
آوري و پردازش پسماند، سطح 

منطقه
304070111-21

70,252,000 0 0 70,252,000 37,001,357 12,985,193 0 0 0

طرح هاي هدایت آب هاي 
سطحی و ساماندهی سیل ها، رود 
دره ها و رودخانه هاي عبوري از 

شهر

30700

4,551,000 0 0 4,551,000 6,250,000 3,250,000 0 0 0 کنترل و پایش آب هاي سطحی 
و زیرزمینی 30702

4,551,000 0 0 4,551,000 6,250,000 3,250,000 0 0 2,275,500 2 پروژه 1401 1401 منطقه 11 کنترل و پایش آب هاي سطحی 
و زیرزمینی، سطح منطقه 307020111-21

39,111,000 0 0 39,111,000 11,375,000 4,508,860 0 0 0 احداث شبکه هاي اصلی هدایت و 
جمع آوري آبهاي سطحی 30703

9,111,000 0 0 9,111,000 11,375,000 4,508,860 0 0 193,851.1 47 متر طول 1401 1401 منطقه 11
احداث و بهسازي شبکه هاي 

اصلی هدایت و جمع آوري آبهاي 
سطحی، سطح منطقه

307030111-21

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 10,000 1,000 متر طول 1401 1401 منطقه 11 احداث کانال جمع آوري آب هاي 
سطحی سزاوار 307030211-21

20,000,000 0 0 20,000,000 0 0 0 0 33,333.3 600 متر طول 1401 1401 منطقه 11 احداث کانال جمع آوري آب هاي 
سطحی جمهوري 307030311-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

4,854,000 0 0 4,854,000 4,874,800 5,090 0 0 0 مرمت و بهسازي شبکه اصلی 
جمع آوري آبهاي سطحی 30704

4,854,000 0 0 4,854,000 4,874,800 5,090 0 0 121,350 40 متر طول 1401 1401 منطقه 11

مرمت و بهسازي شبکه اصلی 
جمع آوري آبهاي سطحی شامل 

مسیل ها و کانال هاي 
سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، 

آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و 
رسوب گیر، سطح منطقه

307040111-21

20,279,000 0 0 20,279,000 12,501,557 4,942,471 0 0 0 احداث شبکه فرعی جمع آوري 
آبهاي سطحی 30707

20,279,000 0 0 20,279,000 12,501,557 4,942,471 0 0 10,139.5 2,000 متر طول 1401 1401 منطقه 11
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه 

شبکه فرعی جمع آوري آبهاي 
سطحی، سطح منطقه

307070111-21

1,457,000 0 0 1,457,000 2,000,000 278,772 0 0 0 استفاده مجدد از پساب و رواناب 
سطحی 30711

1,457,000 0 0 1,457,000 2,000,000 278,772 0 0 1,457 1,000 دستگاه 1401 1401 منطقه 11

طراحی و اجراي روش هاي 
بازیافت و بازچرخانی آب و 

سیستم هاي تصفیه فاضالب، 
سطح منطقه

307110211-21

13,406,000 0 0 13,406,000 14,700,000 202,480 0 0 0 بهبود محیط زیست شهري و 
بهداشت عمومی 30900

3,131,000 0 0 3,131,000 4,200,000 25,900 0 0 0 تهیه و اجراي طرح هاي زیست 
محیطی 30901

712,000 0 0 712,000 880,000 25,900 0 0 809.1 880 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 11

استقرار و نگهداشت نظام مدیریت 
محیط زیست ایزو 14001 در 

سازمانها و شرکتها و مناطق 22
گانه

309010211-21

1,508,000 0 0 1,508,000 2,070,000 0 0 0 809.4 1,863 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 11

شناسایی و پایش کمی و کیفی 
منابع، شاخص ها و آالینده هاي 
محیط زیست و ارائه راهکارهاي 

رفع آلودگی سطح منطقه

309010411-21

361 

جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 11
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

911,000 0 0 911,000 1,250,000 0 0 0 809.8 1,125 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 11 پایش کمی و کیفی منابع آب 
مصرفی و پساب تولیدي 309010511-21

10,275,000 0 0 10,275,000 10,500,000 176,580 0 0 0 توسعه انرژي هاي نو 30904

8,090,000 0 0 8,090,000 7,500,000 0 0 0 404,500 20 کیلو وات 1401 1396 منطقه 11 توسعه انرژي هاي نو 309040211-21

2,185,000 0 0 2,185,000 3,000,000 176,580 0 0 809.3 2,700 ساختمان 1401 1401 منطقه 11
بهینه سازي مصرف انرژي و 

منابع در ساختمانهاي شهرداري 
تهران

309040311-21

12,427,000 0 0 12,427,000 2,476,500 0 0 0 0 توسعه و نگهداري تاسیسات 
شهري 31000

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 0 احداث و توسعه سرویس هاي 
بهداشتی عمومی 31001

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 2,000,000 5 چشمه 1401 1401 منطقه 11 احداث سرویس بهداشتی بوستان 
21-310010211 شهید حججی

2,427,000 0 0 2,427,000 2,476,500 0 0 0 0
تعمیر، تجهیز و مناسب سازي 

آبخوري ها و سرویس هاي 
بهداشتی عمومی

31008

2,427,000 0 0 2,427,000 2,476,500 0 0 0 80,900 30 چشمه 1401 1401 منطقه 11

تعمیر، تجهیز و مناسب سازي 
آبخوري ها و سرویس هاي 

بهداشتی عمومی در معابر، سطح 
منطقه

310080111-21

8,090,000 0 0 8,090,000 0 0 0 0 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000

8,090,000 0 0 8,090,000 0 0 0 0 0 تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و 
کاهش خطرپذیري شهر 40300

8,090,000 0 0 8,090,000 0 0 0 0 0 مقاوم سازي پل ها و ابنیه فنی 40313

8,090,000 0 0 8,090,000 0 0 0 0 2,022.5 4,000 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 11 ساماندهی گودها و نقاط پرخطر 
سطح منطقه 403130111-21

549,727,001 0 30,000,000 519,727,000 53,778,300 30,322,711 0 0 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي 
شهري 60000

175,417,001 0 30,000,000 145,417,000 50,000,001 28,453,466 0 0 0 تحول اداري و مدیریت عملکرد 60200
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

120,000,001 0 30,000,000 90,000,000 1 0 0 0 0 تملک، احداث و تجهیز ساختمان 
هاي اداري 60208

50,000,001 0 0 50,000,000 1 0 0 0 500,000 100 ندارد 1401 1400 منطقه 11 احداث و تجهیز درمانگاه منطقه 
11 602080111-21

70,000,000 0 30,000,000 40,000,000 0 0 0 0 100,000 700 متر مربع 1402 1401 منطقه 11 احداث و تجهیز ساختمان 
آموزش در پارك آموزش ترافیک 602080211-21

55,417,000 0 0 55,417,000 50,000,000 28,453,466 0 0 0 بازسازي و تعمیرات اساسی 
ساختمان هاي اداري 60209

55,417,000 0 0 55,417,000 50,000,000 28,453,466 0 0 55,417 1,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 11
مقاوم سازي، بازسازي و تعمیرات 

اساسی ساختمان هاي اداري، 
سطح منطقه

602090111-21

264,000 0 0 264,000 325,149 96,720 0 0 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500

264,000 0 0 264,000 325,149 96,720 0 0 0 مطالعه و پژوهش هاي ماموریت 
اجتماعی و فرهنگی 61503

264,000 0 0 264,000 325,149 96,720 0 0 243.5 1,084 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 11 مطالعه و پژوهش هاي اجتماعی 
و فرهنگی، سطح منطقه 615030111-21

4,046,000 0 0 4,046,000 3,453,150 1,772,525 0 0 0 موارد پیش بینی نشده 61700

4,046,000 0 0 4,046,000 3,453,150 1,772,525 0 0 0 اعتبارات فوریتهاي خدمات 
شهري 61706

4,046,000 0 0 4,046,000 3,453,150 1,772,525 0 0 40,460 100 مورد 1401 1401 منطقه 11
اعتبارات فوریتهاي خدمات 

شهري سامانه فوریت هاي شهري 
137،سطح منطقه

617060111-21

370,000,000 0 0 370,000,000 0 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه توسعه 
مدیریت و هوشمندسازي 62600

370,000,000 0 0 370,000,000 0 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه توسعه 
مدیریت و هوشمندسازي 62601

370,000,000 0 0 370,000,000 0 0 0 0 370,000,000 1 ندارد 1401 1401 منطقه 11 اجراي پروژه هاي مستمر توسعه 
محله اي، سطح منطقه 626010111-21
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
4,389,946,746 0 جمع کل

368,331,044 0 اجتماعی و فرهنگی 10000
12,825,460 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی 10300
4,950,000 0 غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 10304
4,950,000 495 10,000 تعداد غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 1030401-11
7,875,460 0 فرهنگ سازي و اجراي ورزش هاي همگانی 10305
4,150,400 415 10,000 مورد ترویج ورزش همگانی آقایان 1030501-11
3,725,060 1,007 3,700 مورد ترویج ورزش همگانی بانوان 1030502-11

18,898,004 0 ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان 10400
18,898,004 0 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
16,800,004 6,004 2,798 مورد نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 1040304-11
1,098,000 31,371 35 نفر سال ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار) 1040305-11
1,000,000 100,000 10 مورد مدیریت و راهبري سمن سراها 1040309-11

640,260 0 حمایت، توانمندسازي و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت هاي اجتماعی و مردمی 10500
320,000 0 آموزش و ترویج کارآفرینی 10504
320,000 640 500 نفر آموزش و ترویج کارآفرینی 1050401-11
320,260 0 ارتقاي مشارکت هاي اجتماعی شهروندان 10506
320,260 200 1,600 نفر اجراي برنامه هاي مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی 1050601-11

28,206,500 0 توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و 
هنري

10800

8,043,000 0 نکوداشت مناسبت هاي مذهبی و ملی 10817
8,043,000 251,344 32 مورد نکوداشت مناسبت هاي دینی و ملی 1081702-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 12
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
9,750,000 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 10821
7,050,000 320,455 22 مورد اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 1082101-11
2,700,000 168,750 16 تعداد اجراي هنر عمومی(هنرهاي تجسمی و المان هاي شهري) 1082126-11
8,716,000 0 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10823
4,000,000 80,000 50 برنامه فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و معنوي 1082301-11
4,716,000 47,160 100 برنامه ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 1082302-11
1,697,500 0 آموزش حقوق و تکالیف شهروندي 10824
1,697,500 500 3,395 مورد آموزش شهروندي 1082401-11
6,125,720 0 حمایت از طرح هاي حوزه سالمت اجتماعی 11000
6,125,720 0 آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 11004
4,747,720 1,484 3,200 مورد آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 1100401-11
1,378,000 34,450 40 مورد بهبود سالمت اجتماعی و بهداشت روان 1100402-11
1,532,100 0 حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت هاي اجتماعی بانوان 11100

564,000 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی، هنري ویژه بانوان 11104
564,000 51,273 11 مورد بهبود مشارکت پذیري و اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري ویژه بانوان 1110401-11
968,100 0 توانمندسازي اجتماعی بانوان 11105
968,100 96,810 10 مورد توانمندسازي اجتماعی بانوان 1110501-11

300,103,000 0 امور پشتیبانی 11700
11,900,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 11701

5,635,000 115,000 49 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 1170102-11
6,265,000 895,000 7 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 1170103-11

160,853,000 0 مزایا و کمک ها 11702
58,310,000 1,190,000 49 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 1170202-11

366 

جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 12
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
4,410,000 78,750 56 نفر سال هزینه ناهار 1170203-11
1,505,000 215,000 7 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 1170204-11
4,620,000 2,310,000 2 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 1170205-11

33,880,000 605,000 56 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 1170206-11
13,200,000 400,000 33 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 1170207-11
9,520,000 170,000 56 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 1170208-11
6,608,000 118,000 56 نفر سال پاداش و عیدي 1170209-11

15,120,000 270,000 56 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 1170210-11
11,960,000 520,000 23 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 1170211-11
1,120,000 20,000 56 نفر سال 11-1170212 حق عائله مندي، اوالد

600,000 75,000 8 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 1170213-11
127,350,000 0 خدمات قراردادي 11705
17,430,000 415,000 42 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 1170509-11
10,800,000 450,000 24 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 1170510-11
44,100,000 1,050,000 42 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 1170511-11
25,200,000 1,050,000 24 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 1170512-11
18,900,000 450,000 42 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 1170513-11
10,920,000 455,000 24 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 1170514-11

251,192,250 0 حمل و نقل و ترافیک 20000
2,000,000 0 افزایش و توسعه ظرفیت هاي مدیریتی پلیس راهور 21600
2,000,000 0 اجراي برنامه هاي پلیس راهور 21606
2,000,000 200,000 10 برنامه اجراي برنامه انضباط و نظم بخشی بر حمل و نقل 2160601-11

249,192,250 0 امور پشتیبانی 22200
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
10,085,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 22201
4,715,000 115,000 41 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 2220102-11
5,370,000 895,000 6 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 2220103-11

132,982,250 0 مزایا و کمک ها 22202
48,790,000 1,190,000 41 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 2220202-11
3,701,250 78,750 47 نفر سال هزینه ناهار 2220203-11
1,290,000 215,000 6 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 2220204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 2220205-11

28,435,000 605,000 47 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 2220206-11
12,000,000 400,000 30 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 2220207-11
7,990,000 170,000 47 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 2220208-11
5,546,000 118,000 47 نفر سال پاداش و عیدي 2220209-11

12,690,000 270,000 47 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 2220210-11
8,840,000 520,000 17 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 2220211-11

940,000 20,000 47 نفر سال 11-2220212 حق عائله مندي، اوالد
450,000 75,000 6 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 2220213-11

106,125,000 0 خدمات قراردادي 22205
14,525,000 415,000 35 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 2220509-11
9,000,000 450,000 20 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 2220510-11

36,750,000 1,050,000 35 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 2220511-11
21,000,000 1,050,000 20 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 2220512-11
15,750,000 450,000 35 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 2220513-11
9,100,000 455,000 20 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 2220514-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 12
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
1,891,131,523 0 خدمات شهري 30000

605,655,000 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
605,655,000 0 نگهداري فضاي سبز 30106
605,655,000 61 10,000,000 متر مربع نگهداري فضاي سبز 3010601-11
963,408,423 0 مدیریت پسماند 30400
963,408,423 0 رفت و روب شهري 30408
963,408,423 6,423 150,000 متر مربع رفت و روب شهري 3040801-11

8,050,000 0 طرح هاي هدایت آب هاي سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه هاي عبوري از شهر 30700
8,050,000 0 برف روبی 30710
8,050,000 805 10,000 مورد خرید مصالح و تجهیزات عملیات برف روبی 3071001-11

14,750,100 0 بهبود محیط زیست شهري و بهداشت عمومی 30900
13,000,000 0 مبارزه با جانوران مضر شهري 30903
13,000,000 2,000 6,500 تعداد مبارزه با جانوران مضر شهري 3090301-11
1,750,100 0 آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهري 30905
1,750,100 10,001 175 برنامه آموزش، فرهنگ سازي و مشارکت شهروندي در حوزه محیط زیست شهري 3090501-11
1,000,000 0 ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهري 31100
1,000,000 0 ساماندهی صنایع و مشاغل 31103
1,000,000 10,000 100 مورد تهیه، نصب و جمع آوري سازه هاي موقت تبلیغات فرهنگی 3110302-11

298,268,000 0 امور پشتیبانی 31500
11,900,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 31501

5,635,000 115,000 49 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 3150102-11
6,265,000 895,000 7 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 3150103-11

160,973,000 0 مزایا و کمک ها 31502
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
58,310,000 1,190,000 49 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 3150202-11
4,410,000 78,750 56 نفر سال هزینه ناهار 3150203-11
1,505,000 215,000 7 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 3150204-11
4,620,000 2,310,000 2 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 3150205-11

33,880,000 605,000 56 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 3150206-11
12,800,000 400,000 32 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 3150207-11
9,520,000 170,000 56 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 3150208-11
6,608,000 118,000 56 نفر سال پاداش و عیدي 3150209-11

15,120,000 270,000 56 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 3150210-11
12,480,000 520,000 24 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 3150211-11
1,120,000 20,000 56 نفر سال 11-3150212 حق عائله مندي، اوالد

600,000 75,000 8 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 3150213-11
125,395,000 0 خدمات قراردادي 31505
17,430,000 415,000 42 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 3150509-11
10,350,000 450,000 23 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 3150510-11
44,100,000 1,050,000 42 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 3150511-11
24,150,000 1,050,000 23 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 3150512-11
18,900,000 450,000 42 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 3150513-11
10,465,000 455,000 23 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 3150514-11

291,215,887 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000
61,200,637 0 تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و کاهش خطرپذیري شهر 40300
61,200,637 0 افزایش ایمنی اماکن 40306
3,429,000 342,900 10 مورد افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 4030602-11
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
24,150,000 302 80,000 متر طول الیروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه هاي رسوبگیر 4030604-11
33,621,637 4,483 7,500 متر طول الیروبی و بازسازي قنوات 4030605-11

230,015,250 0 امور پشتیبانی 40600
8,845,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 40601
4,370,000 115,000 38 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 4060102-11
4,475,000 895,000 5 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 4060103-11

122,745,250 0 مزایا و کمک ها 40602
45,220,000 1,190,000 38 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 4060202-11

3,386,250 78,750 43 نفر سال هزینه ناهار 4060203-11
1,075,000 215,000 5 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 4060204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 4060205-11

26,015,000 605,000 43 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 4060206-11
10,000,000 400,000 25 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 4060207-11
7,310,000 170,000 43 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 4060208-11
5,074,000 118,000 43 نفر سال پاداش و عیدي 4060209-11

11,610,000 270,000 43 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 4060210-11
9,360,000 520,000 18 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 4060211-11

860,000 20,000 43 نفر سال 11-4060212 حق عائله مندي، اوالد
525,000 75,000 7 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 4060213-11

98,425,000 0 خدمات قراردادي 40605
13,280,000 415,000 32 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 4060509-11
8,550,000 450,000 19 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 4060510-11

33,600,000 1,050,000 32 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 4060511-11
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
19,950,000 1,050,000 19 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 4060512-11
14,400,000 450,000 32 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 4060513-11

8,645,000 455,000 19 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 4060514-11
249,477,250 0 شهرسازي و معماري 50000
249,477,250 0 امور پشتیبانی 50900
10,085,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 50901
4,715,000 115,000 41 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 5090102-11
5,370,000 895,000 6 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 5090103-11

133,267,250 0 مزایا و کمک ها 50902
48,790,000 1,190,000 41 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 5090202-11
3,701,250 78,750 47 نفر سال هزینه ناهار 5090203-11
1,290,000 215,000 6 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 5090204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 5090205-11

28,435,000 605,000 47 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 5090206-11
10,800,000 400,000 27 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 5090207-11
7,990,000 170,000 47 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 5090208-11
5,546,000 118,000 47 نفر سال پاداش و عیدي 5090209-11

12,690,000 270,000 47 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 5090210-11
10,400,000 520,000 20 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 5090211-11

940,000 20,000 47 نفر سال 11-5090212 حق عائله مندي، اوالد
375,000 75,000 5 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 5090213-11

106,125,000 0 خدمات قراردادي 50905
14,525,000 415,000 35 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 5090509-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 12
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
9,000,000 450,000 20 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 5090510-11

36,750,000 1,050,000 35 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 5090511-11
21,000,000 1,050,000 20 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 5090512-11
15,750,000 450,000 35 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 5090513-11
9,100,000 455,000 20 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 5090514-11

1,338,598,792 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
1,334,658,792 0 امور پشتیبانی 60800

37,975,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
18,285,000 115,000 159 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 6080102-11
19,690,000 895,000 22 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080103-11

518,236,750 0 مزایا و کمک ها 60802
189,210,000 1,190,000 159 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 6080202-11
14,253,750 78,750 181 نفر سال هزینه ناهار 6080203-11
4,730,000 215,000 22 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080204-11

11,550,000 2,310,000 5 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 6080205-11
109,505,000 605,000 181 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 6080206-11
40,000,000 400,000 100 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 6080207-11
30,770,000 170,000 181 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 6080208-11
21,358,000 118,000 181 نفر سال پاداش و عیدي 6080209-11
48,870,000 270,000 181 نفر سال ... فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 6080210-11
42,120,000 520,000 81 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 6080211-11

3,620,000 20,000 181 نفر سال 11-6080212 حق عائله مندي، اوالد
2,250,000 75,000 30 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 6080213-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
1,964,214 0 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803
1,964,214 98,211 20 تعداد پست، اینترنت و تلفن 6080304-11

124,386,888 0 اجاره بهاء و کرایه 60804
113,100,000 1,413,750 80 دستگاه کرایه وسائط نقلیه 6080401-11

11,286,888 45,148 250 دستگاه روز کرایه وسائط نقلیه سنگین 6080406-11
599,461,224 0 خدمات قراردادي 60805

2,655,180 77 34,482 متر مربع نگهداري و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات 6080501-11
196,000 2,613 75 دستگاه نگهداري و تعمیرات وسایل اداري 6080502-11

1,288,584 14,318 90 دستگاه نگهداري و تعمیرات جزئی ماشین آالت و وسایط نقلیه 6080503-11
1,040,600 3 315,333 تعداد تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس 6080504-11

138,860 2,893 48 مورد خدمات قراردادي،هزینه هاي بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهاي دسته چک و غیره 6080505-11
2,187,000 385 5,680 نفر ساعت حق الجلسه، حق الزحمه ، حق التدریس 6080506-11

58,930,000 415,000 142 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 6080509-11
17,200,000 2,866,667 6 قرارداد بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزي 6080510-11
33,750,000 450,000 75 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 6080523-11

149,100,000 1,050,000 142 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 6080524-11
78,750,000 1,050,000 75 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 6080525-11
63,900,000 450,000 142 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 6080526-11
34,125,000 455,000 75 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 6080527-11

156,200,000 781,000 200 نفر سال نگهداري طرح هاي محدودیت حرکت وسایل نقلیه (گیت هاي بازار) 6080528-11
42,111,426 0 هزینه سوخت 60806
3,881,249 310 12,500 متر مربع سوخت دستگاههاي حرارتی 6080601-11
1,287,000 44,379 29 دستگاه سوخت وسائل نقلیه 6080602-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
5,012,150 1,573 3,186 نفر سال آب بها مصرفی اداري 6080603-11

17,290,717 1,103 15,672 متر مربع بهاي برق مصرفی اداري 6080604-11
3,390,310 11 308,231 متر مربع آب بهاي پارکها و میادین 6080605-11

11,250,000 11 1,029,600 متر مربع بهاي برق پارك ها و میادین 6080606-11
10,523,290 0 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807
1,120,020 55 20,364 متر مربع خرید لوازم جزیی ساختمان 6080701-11
2,525,180 5,845 432 نفر سال خرید لوازم مصرفی اداري 6080702-11

809,600 16,192 50 دستگاه لوازم یدکی وسائط نقلیه 6080703-11
466,800 7,529 62 نفر سال لباس کارکنان و لوازم خواب 6080704-11

5,182,500 8,174 634 مورد سایرموادو لوازم مصرف شدنی 6080705-11
419,190 11 38,119 متر مربع لوازم تنظیف 6080706-11

1,300,000 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500
1,300,000 0 آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی 61505
1,300,000 650 2,000 نفر ساعت آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 6150501-11
2,640,000 0 دیپلماسی شهري 62200
2,640,000 0 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201
2,640,000 48,000 55 مورد راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 6220101-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

3,724,660,327 0 270,000,000 2,267,580,440 1,896,779,279 807,859,996 111,170,455 1,196,251,719 0 جمع کل

2,009,128,887 0 270,000,000 572,049,000 788,478,716 354,776,346 74,647,612 191,174,509 0 اجتماعی و فرهنگی 10000

605,905,609 0 270,000,000 232,570,000 89,026,956 23,015,960 2,722,927 60,612,682 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و 
نشاط اجتماعی 10300

553,335,609 0 270,000,000 180,000,000 40,000,000 0 2,722,927 60,612,682 0 توسعه و تجهیز فضاهاي ورزشی 10307

203,335,609 0 0 100,000,000 40,000,000 0 2,722,927 60,612,682 103,901.7 1,957 متر مربع 1401 1393 منطقه 12 توسعه و تجهیز ورزشگاه ویژه 
بانوان محله امامزاده یحیی 103070312-21

350,000,000 0 270,000,000 80,000,000 0 0 0 0 614,035.1 570 متر مربع 1402 1401 منطقه 12 احداث مجموعه ورزشی 
ظهیراالسالم 103071212-21

52,570,000 0 0 52,570,000 49,026,956 23,015,960 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن 
ورزشی 10308

30,469,000 0 0 30,469,000 27,026,956 11,302,569 0 0 4,352.7 7,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 12 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن 
ورزشی، سطح منطقه 103080112-21

22,101,000 0 0 22,101,000 22,000,000 11,713,390 0 0 4,420.2 5,000 متر مربع 1401 1400 منطقه 12
تعمیر و تجهیز زمین هاي 
ورزشی رویاز و چمن هاي 

مصنوعی، سطح منطقه
103080212-21

18,202,000 0 0 18,202,000 3,504,000 70,000 0 0 0 ساماندهی آسیب دیدگان 
اجتماعی و متکدیان 10400

3,202,000 0 0 3,202,000 3,504,000 70,000 0 0 0 توسعه و تجهیز اماکن استقرار 
کارگران فصلی و ساختمانی 10401

3,202,000 0 0 3,202,000 3,504,000 70,000 0 0 533,666.7 6 جایگاه 1401 1401 منطقه 12 ساماندهی کارگران فصلی و 
ساختمانی، سطح منطقه 104010112-21

15,000,000 0 0 15,000,000 0 0 0 0 0
توسعه و تجهیز مدد سراها و سایر 

مراکز خدمات رسانی به آسیب 
دید گان اجتماعی

10402

15,000,000 0 0 15,000,000 0 0 0 0 50,000 300 متر مربع 1401 1401 منطقه 12 راه اندازي و تجهیز همراه سراي 
منطقه 104020812-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

1,385,021,278 0 0 321,277,000 695,947,760 331,690,387 71,924,685 130,561,827 0

توسعه و حمایت از زیرساخت ها، 
ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح 

هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی 
و هنري

10800

1,273,744,278 0 0 210,000,000 570,000,000 291,257,765 71,924,685 130,561,827 0 توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري 10801

282,333,418 0 0 50,000,000 40,000,000 17,993,133 43,778,458 130,561,827 64,919.2 4,349 متر مربع 1401 1392 منطقه 12 مرمت فضاهاي تاریخی و میراثی 
الله زار 108010712-21

130,864,600 0 0 50,000,000 50,000,000 2,718,373 28,146,227 0 123,108.7 1,063 متر مربع 1401 1398 منطقه 12

توسعه قطب گردشگري و صنایع 
خالق مرکز تهران (دروازه 

محمدیه، میدان شهدا، میدان 
سید اسماعیل، خیام و موزه 

فرش)

108012112-21

42,000,000 0 0 2,000,000 40,000,000 0 0 0 146,341.5 287 متر مربع 1401 1398 منطقه 12 احداث دروازه دولت 108012312-21

490,546,260 0 0 20,000,000 200,000,000 270,546,260 0 0 23,092.1 21,243 متر مربع 1401 1399 منطقه 12
توسعه قطب گردشگري و صنایع 
خالق مرکز تهران (گذر تاریخی 

الله زار)
108015112-21

47,500,000 0 0 7,500,000 40,000,000 0 0 0 131,944.4 360 متر مربع 1401 1400 منطقه 12 مرمت و تجهیز خانه قصه تهران 
(مرادي کرمانی) 108015312-21

280,500,000 0 0 80,500,000 200,000,000 0 0 0 280,500 1,000 متر مربع 1401 1400 منطقه 12

توسعه قطب گردشگري و صنایع 
خالق مرکز تهران (کمک به احیا 
و مرمت سینماهاي الله زار و کاخ 

جشنواره )

108015412-21

2,873,000 0 0 2,873,000 4,000,000 0 0 0 0 تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و 
قرائت خانه ها 10802

2,873,000 0 0 2,873,000 4,000,000 0 0 0 14,365 200 متر مربع 1401 1401 منطقه 12 تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و 
قرائت خانه ها، سطح منطقه 108020112-21

49,401,000 0 0 49,401,000 57,943,760 12,895,296 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی 
و هنري 10809

35,934,000 0 0 35,934,000 39,193,760 9,164,370 0 0 11,978 3,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 12 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی 
و هنري، سطح منطقه 108090112-21
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

13,467,000 0 0 13,467,000 18,750,000 3,730,926 0 0 13,467 1,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 12 نگهداري مجتمع هاي خدمات 
پایدار (رویش) 108090212-21

7,422,000 0 0 7,422,000 7,500,000 3,536,441 0 0 0 تعمیر و تجهیز سراي محله 10812

7,422,000 0 0 7,422,000 7,500,000 3,536,441 0 0 11,177.7 664 متر مربع 1401 1401 منطقه 12 تعمیر و تجهیز سراي محله، 
سطح منطقه 108120112-21

16,486,000 0 0 16,486,000 13,000,000 2,802,802 0 0 0 کمک به ساخت و توسعه مساجد 
و اماکن مذهبی 10814

16,486,000 0 0 16,486,000 13,000,000 2,802,802 0 0 329,720 50
تعداد 
مسجد 1401 1401 منطقه 12 کمک به تجهیز مساجد، سطح 

منطقه 108142912-21

35,095,000 0 0 35,095,000 43,504,000 21,198,082 0 0 0 حمایت از توسعه و تجهیز مدارس 10827

35,095,000 0 0 35,095,000 43,504,000 21,198,082 0 0 701,900 50
تعداد 
مدرسه 1401 1401 منطقه 12 کمک به توسعه و تجهیز مدارس، 

سطح منطقه 108270112-21

448,187,000 0 0 448,187,000 505,782,516 252,391,805 0 0 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

19,692,000 0 0 19,692,000 19,000,000 15,245,043 0 0 0
توسعه، تجهیز و نگهداري سامانه 

هاي حمل و نقل عمومی غیر 
ریلی

20200

8,020,000 0 0 8,020,000 10,500,000 5,983,006 0 0 0 احداث ایستگاه هاي حمل و نقل 
عمومی غیرریلی 20203

8,020,000 0 0 8,020,000 10,500,000 5,983,006 0 0 160,400 50 ایستگاه 1401 1401 منطقه 12
احداث ایستگاه و پل همسطح 

ایستگاه حمل و نقل عمومی 
غیرریلی، سطح منطقه

202030112-21

11,172,000 0 0 11,172,000 7,500,000 1,555,559 0 0 0 تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل 
و نقل عمومی غیر ریلی 20210

11,172,000 0 0 11,172,000 7,500,000 1,555,559 0 0 19,262.1 580 ایستگاه 1401 1401 منطقه 12
تعمیر و تجهیز پل همسطح و 
ایستگاه هاي اتوبوس عادي و 

تندرو، سطح منطقه
202100112-21

500,000 0 0 500,000 1,000,000 7,706,478 0 0 0
تعمیر، تجهیز و بهسازي ناوگان و 
سامانه هاي حمل و نقل عمومی 

غیرریلی
20214
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

500,000 0 0 500,000 1,000,000 7,706,478 0 0 100,000 5 مجموعه 1401 1401 منطقه 12 بهسازي، تعمیر و تجهیز قطار 
هاي چرخ الستیکی بازار 202140112-21

74,384,000 0 0 74,384,000 63,000,000 40,780,009 0 0 0 افزایش ایمنی و هوشمندسازي 
حمل و نقل و ترافیک شهر 20400

44,379,000 0 0 44,379,000 50,000,000 32,874,307 0 0 0 اجراي عالیم افقی ترافیکی 20408

44,379,000 0 0 44,379,000 50,000,000 32,874,307 0 0 634 70,000 متر طول 1401 1401 منطقه 12 اجراي عالیم افقی ترافیکی، سطح 
منطقه 204080112-21

23,940,000 0 0 23,940,000 12,000,000 7,705,701 0 0 0 تعمیر و تعویض تجهیزات 
ترافیکی 20410

23,940,000 0 0 23,940,000 12,000,000 7,705,701 0 0 4,788 5,000 عدد 1401 1401 منطقه 12 تعمیر و تعویض عالئم عمودي و 
تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه 204100112-21

5,586,000 0 0 5,586,000 400,000 200,000 0 0 0 تعمیر و تعویض گاردریل و نرده 
ایمنی معابر 20412

5,586,000 0 0 5,586,000 400,000 200,000 0 0 15,960 350 متر طول 1401 1401 منطقه 12 تعمیر و تعویض نرده و حفاظ 
ایمنی معابر، سطح منطقه 204120112-21

479,000 0 0 479,000 600,000 0 0 0 0 تهیه و نصب چراغ هاي راهنمایی 
و رانندگی 20414

479,000 0 0 479,000 600,000 0 0 0 239,500 2 تقاطع 1401 1401 منطقه 12
نصب چراغ هوشمند و عالیم 

هشدار دهنده و خط کشی جهت 
گذر دانش آموزان

204140212-21

28,778,000 0 0 28,778,000 11,000,000 9,053,969 0 0 0 توسعه، تجهیز و نگهداري پایانه 
هاي مسافري شهري 20500

20,000,000 0 0 20,000,000 0 0 0 0 0 احداث و توسعه پایانه ها و پارك 
سوارهاي درون شهري 20501

20,000,000 0 0 20,000,000 0 0 0 0 100,000 200 پایانه 1401 1401 منطقه 12 احداث پایانه تاکسیرانی شوش 205010112-21

8,778,000 0 0 8,778,000 11,000,000 9,053,969 0 0 0 تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك 
سوارهاي درون شهري 20504

8,778,000 0 0 8,778,000 11,000,000 9,053,969 0 0 1,463,000 6 تعداد 1401 1401 منطقه 12
تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك 

سوارهاي درون شهري، سطح 
منطقه

205040112-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

325,333,000 0 0 325,333,000 412,782,516 187,312,784 0 0 0 توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور 
و مرور شهري 20900

35,110,000 0 0 35,110,000 40,000,000 17,948,673 0 0 0 طراحی و اصالح هندسی معابر و 
تقاطع هاي موجود 20914

33,913,000 0 0 33,913,000 40,000,000 17,948,673 0 0 5,586.1 6,071 متر مربع 1401 1401 منطقه 12 طراحی و اصالح هندسی معابر , 
سطح منطقه 209140112-21

1,197,000 0 0 1,197,000 0 0 0 0 11,970 100 متر مربع 1401 1401 منطقه 12 ایمن سازي و رفع نقاط حادثه 
خیز ترافیکی، سطح منطقه 209140312-21

88,211,000 0 0 88,211,000 102,265,000 31,953,490 0 0 0 مرمت و بهسازي معابر غیر 
20925 بزرگراهی

46,603,000 0 0 46,603,000 52,665,000 16,746,289 0 0 7,767.2 6,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 12
لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار 
حفاري و همسطح سازي دریچه 

هاي معابر سطح منطقه
209250112-21

41,608,000 0 0 41,608,000 49,600,000 15,207,201 0 0 5,944 7,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 12 بهسازي و نوسازي معابر غیر 
بزرگراهی، سطح منطقه 209253612-21

29,016,000 0 0 29,016,000 40,400,000 1,492,287 0 0 0 نصب و ترمیم، سنگدال، جداول 20926

29,016,000 0 0 29,016,000 40,400,000 1,492,287 0 0 1,450.8 20,000 عدد 1401 1401 منطقه 12 نصب و ترمیم سنگدال و جداول , 
سطح منطقه 209260112-21

9,576,000 0 0 9,576,000 12,000,000 2,755,160 0 0 0 بهسازي معابرجهت تردد معلولین 
و سالمندان 20929

9,576,000 0 0 9,576,000 12,000,000 2,755,160 0 0 15,960 600 متر مربع 1401 1401 منطقه 12 بهسازي معابرجهت تردد معلولین 
و سالمندان، سطح منطقه 209290112-21

155,440,000 0 0 155,440,000 211,437,516 132,726,822 0 0 0 احداث، تجهیز و بهسازي پیاده 
روها و پیاده راه ها 20930

59,028,000 0 0 59,028,000 82,187,500 39,794,172 0 0 5,902.8 10,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 12 احداث و تجهیز پیاده روها، سطح 
منطقه 209300112-21

19,751,000 0 0 19,751,000 27,499,500 17,953,935 0 0 4,937.8 4,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 12
مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و 

همسطح سازي دریچه، سطح 
منطقه

209300212-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

2,394,000 0 0 2,394,000 3,000,006 850,000 0 0 798 3,000 ندارد 1401 1401 منطقه 12
مناسب سازي وضعیت حمل و 
نقل و ترافیک (شهر دوستدار 

کودك)
209300312-21

49,130,000 0 0 49,130,000 63,750,510 64,846,831 0 0 5,458.9 9,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 12 احداث و تجهیز پیاده راه ها، 
سطح منطقه 209300512-21

25,137,000 0 0 25,137,000 35,000,000 9,281,885 0 0 3,591 7,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 12 بهسازي و نوسازي پیاده روها و 
پیاده راه ها، سطح منطقه 209300812-21

1,596,000 0 0 1,596,000 1,680,000 0 0 0 0 احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده 20931

1,596,000 0 0 1,596,000 1,680,000 0 0 0 79,800 20
متر طول 

عرشه 1401 1401 منطقه 12 احداث و بهسازي پل هاي عابر 
پیاده سطح منطقه 209310212-21

4,788,000 0 0 4,788,000 2,000,000 436,351 0 0 0 مرمت و بهسازي و تجهیز معابر و 
سامانه ویژه دوچرخه 20934

4,788,000 0 0 4,788,000 2,000,000 436,351 0 0 798 6,000 متر طول 1401 1401 منطقه 12 توسعه، تعمیر و تجهیز معابر 
دوچرخه، سطح منطقه 209340112-21

1,596,000 0 0 1,596,000 3,000,000 0 0 0 0 تعمیر و تجهیز پارك هاي 
آموزش ترافیک 20936

1,596,000 0 0 1,596,000 3,000,000 0 0 0 6,384 250 متر مربع 1401 1401 منطقه 12 تعمیر و تجهیز پارك هاي 
آموزش ترافیک، سطح منطقه 209360112-21

715,404,000 0 0 695,404,000 455,965,047 180,625,112 36,522,843 1,005,077,210 0 خدمات شهري 30000

257,981,000 0 0 237,981,000 130,000,020 41,653,069 0 0 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز 
شهري و پیراشهري 30100

65,000,000 0 0 65,000,000 0 0 0 0 0 احداث و توسعه بوستان و 
تفرجگاه 30102

20,000,000 0 0 20,000,000 0 0 0 0 50,000 400 متر مربع 1401 1401 منطقه 12 احداث بوستان سجادي 301020312-21

20,000,000 0 0 20,000,000 0 0 0 0 50,000 400 متر مربع 1401 1401 منطقه 12 احداث بوستان معیر الممالک 301020412-21

25,000,000 0 0 25,000,000 0 0 0 0 100,000 250 متر مربع 1401 1401 منطقه 12 توسعه و تجهیز بوستان نگین 301020512-21

32,000,000 0 0 32,000,000 0 0 0 0 0 احداث و توسعه فضاي سبز معابر 
شهري 30103
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

32,000,000 0 0 32,000,000 0 0 0 0 32,000 1,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 12 احداث فضاي سبز میانی خیابان 
17 شهریور 301030212-21

125,071,000 0 0 105,071,000 80,000,020 19,679,425 0 0 0 باز پیرایی، مناسب سازي و 
تجهیز بوستان ها وفضاي سبز 30104

28,570,000 0 0 28,570,000 25,000,000 12,480,752 0 0 5,714 5,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 12
باز پیرایی، ترمیم و تجهیز 

بوستان ها و فضاي سبز , سطح 
منطقه

301040112-21

19,951,000 0 0 19,951,000 25,000,020 5,651,544 0 0 7,980.4 2,500 متر مربع 1401 1401 منطقه 12 باز پیرایی، ترمیم و تجهیز پارك 
شهر 301040212-21

8,619,000 0 0 8,619,000 10,000,000 1,547,129 0 0 10,773.8 800 متر مربع 1401 1401 منطقه 12 تامین درخت و درختچه و گل و 
گیاه سطح منطقه 301040312-21

40,000,000 0 0 20,000,000 20,000,000 0 0 0 8,841.7 4,524 متر مربع 1401 1399 منطقه 12 بازسازي پارك شهر 301040412-21

27,931,000 0 0 27,931,000 0 0 0 0 5,586.2 5,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 12
ایمن سازي و استانداردسازي 

وسایل بازي کودکان در بوستان 
هاي سطح منطقه

301040612-21

35,910,000 0 0 35,910,000 50,000,000 21,973,644 0 0 0 طراحی و اجراي شبکه هاي 
آبرسانی فضاي سبز 30107

35,910,000 0 0 35,910,000 50,000,000 21,973,644 0 0 1,979.4 18,142 متر مربع 1401 1401 منطقه 12
هوشمندسازي، طراحی و اجراي 
شبکه هاي آبرسانی فضاي سبز، 

سطح منطقه
301070112-21

301,078,000 0 0 301,078,000 222,050,000 96,705,446 36,522,843 1,005,077,210 0 زیباسازي منظر شهري 30200

22,265,000 0 0 22,265,000 25,000,000 12,690,217 0 0 0 رنگ آمیزي و پاکسازي نما 30201

22,265,000 0 0 22,265,000 25,000,000 12,690,217 0 0 1,484.3 15,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 12 رنگ آمیزي و پاکسازي نما، 
سطح منطقه 302010112-21

14,704,000 0 0 14,704,000 15,240,000 9,688,782 0 0 0 تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، 
تزئینی، مجسمه و تندیس 30203

14,704,000 0 0 14,704,000 15,240,000 9,688,782 0 0 1,470,400 10 تعداد 1401 1401 منطقه 12
تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، 

شناسایی معابر و مجسمه و 
تندیس، سطح منطقه

302030112-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

227,695,000 0 0 227,695,000 141,810,000 57,570,696 36,522,843 1,005,077,210 0 ساماندهی و مناسب سازي 
میادین و معابر خاص شهر 30204

81,111,000 0 0 81,111,000 91,810,000 43,071,289 0 0 5,407.4 15,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 12
ساماندهی و مناسب سازي 

میادین و معابر خاص شهر، سطح 
منطقه

302040412-21

105,000,000 0 0 105,000,000 0 0 0 0 26,250 4,000 متر مربع 1402 1401 منطقه 12 ساماندهی محله هرندي 302040712-21

41,584,000 0 0 41,584,000 50,000,000 14,499,407 36,522,843 1,005,077,210 138,613.3 300 متر مربع 1401 1401 منطقه 12 ساماندهی و مناسب سازي بازار 
تهران 302040912-21

18,259,000 0 0 18,259,000 20,000,000 13,264,225 0 0 0 نورپردازي و زیباسازي معابر 30206

18,259,000 0 0 18,259,000 20,000,000 13,264,225 0 0 52,168.6 350 متر مربع 1401 1401 منطقه 12 نورپردازي و زیباسازي معابر، 
سطح منطقه 302060112-21

18,155,000 0 0 18,155,000 20,000,000 3,491,526 0 0 0 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی 30208

18,155,000 0 0 18,155,000 20,000,000 3,491,526 0 0 5,187.1 3,500 متر مربع 1401 1401 منطقه 12 نقاشی دیواري و گرافیک 
محیطی، سطح منطقه 302080112-21

10,482,000 0 0 10,482,000 14,594,200 5,425,059 0 0 0 مدیریت پسماند 30400

10,482,000 0 0 10,482,000 14,594,200 5,425,059 0 0 0 احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات 
جمع آوري و پردازش پسماند 30406

10,482,000 0 0 10,482,000 14,594,200 5,425,059 0 0 46,586.7 225 عدد 1401 1401 منطقه 12 خرید مخازن پسماند 304060312-21

52,818,000 0 0 52,818,000 46,189,627 15,983,725 0 0 0

طرح هاي هدایت آب هاي 
سطحی و ساماندهی سیل ها، رود 
دره ها و رودخانه هاي عبوري از 

شهر

30700

6,257,000 0 0 6,257,000 6,255,994 3,246,742 0 0 0 کنترل و پایش آب هاي سطحی 
و زیرزمینی 30702

6,257,000 0 0 6,257,000 6,255,994 3,246,742 0 0 312,850 20 پروژه 1401 1401 منطقه 12 کنترل و پایش آب هاي سطحی 
و زیرزمینی , سطح منطقه 307020112-21

12,278,000 0 0 12,278,000 17,092,040 9,521,557 0 0 0 احداث شبکه هاي اصلی هدایت و 
جمع آوري آبهاي سطحی 30703
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

12,278,000 0 0 12,278,000 17,092,040 9,521,557 0 0 558,090.9 22 متر طول 1401 1401 منطقه 12
احداث و بهسازي شبکه هاي 

اصلی هدایت و جمع آوري آبهاي 
سطحی، سطح منطقه

307030212-21

8,017,000 0 0 8,017,000 6,239,993 1,361,400 0 0 0 مرمت و بهسازي شبکه اصلی 
جمع آوري آبهاي سطحی 30704

8,017,000 0 0 8,017,000 6,239,993 1,361,400 0 0 151,264.2 53 متر طول 1401 1401 منطقه 12

مرمت و بهسازي شبکه اصلی 
جمع آوري آبهاي سطحی شامل 

مسیل ها و کانال هاي 
سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، 

آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و 
رسوب گیر، سطح منطقه

307040112-21

25,986,000 0 0 25,986,000 15,101,600 1,854,026 0 0 0 احداث شبکه فرعی جمع آوري 
آبهاي سطحی 30707

25,986,000 0 0 25,986,000 15,101,600 1,854,026 0 0 13,676.8 1,900 متر طول 1401 1401 منطقه 12
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه 

شبکه فرعی جمع آوري آبهاي 
سطحی، سطح منطقه

307070112-21

280,000 0 0 280,000 1,500,000 0 0 0 0 استفاده مجدد از پساب و رواناب 
سطحی 30711

280,000 0 0 280,000 1,500,000 0 0 0 800 350 دستگاه 1401 1401 منطقه 12

طراحی و اجراي روش هاي 
بازیافت و بازچرخانی آب و 

سیستم هاي تصفیه فاضالب، 
سطح منطقه

307110212-21

19,399,000 0 0 19,399,000 24,131,000 6,581,362 0 0 0 بهبود محیط زیست شهري و 
بهداشت عمومی 30900

2,427,000 0 0 2,427,000 5,531,000 1,279,893 0 0 0 تهیه و اجراي طرح هاي زیست 
محیطی 30901

492,000 0 0 492,000 616,000 345,681 0 0 798.7 616 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 12

استقرار و نگهداشت نظام مدیریت 
محیط زیست ایزو 14001 در 

سازمانها و شرکتها و مناطق 22
گانه

309010212-21
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

200,000 0 0 200,000 2,500,000 0 0 0 796.8 251 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 12
ارزیابی اثرات زیست محیطی 
پروژه هاي عمرانی، تولیدي و 

اقتصادي شهرداري تهران
309010312-21

1,735,000 0 0 1,735,000 2,415,000 934,213 0 0 798.1 2,174 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 12

شناسایی و پایش کمی و کیفی 
منابع، شاخص ها و آالینده هاي 
محیط زیست و ارائه راهکارهاي 

رفع آلودگی سطح منطقه

309010412-21

16,972,000 0 0 16,972,000 18,600,000 5,301,468 0 0 0 توسعه انرژي هاي نو 30904

10,773,000 0 0 10,773,000 15,000,000 3,786,468 0 0 107,730 100 کیلو وات 1401 1398 منطقه 12 توسعه انرژي هاي نو 309040212-21

6,199,000 0 0 6,199,000 3,600,000 1,515,000 0 0 6,199 1,000 ساختمان 1401 1401 منطقه 12
بهینه سازي مصرف انرژي و 

منابع در ساختمانهاي شهرداري 
تهران

309040312-21

73,646,000 0 0 73,646,000 19,000,200 14,276,451 0 0 0 توسعه و نگهداري تاسیسات 
شهري 31000

60,000,000 0 0 60,000,000 0 0 0 0 0 احداث و توسعه سرویس هاي 
بهداشتی عمومی 31001

20,000,000 0 0 20,000,000 0 0 0 0 4,000,000 5 چشمه 1401 1401 منطقه 12 احداث سرویس هاي بهداشتی 
عمومی، محدوده بازار 310010212-21

20,000,000 0 0 20,000,000 0 0 0 0 50,000 400 چشمه 1401 1401 منطقه 12 احداث سرویس بهداشتی محله 
سنگلج 310010312-21

20,000,000 0 0 20,000,000 0 0 0 0 50,000 400 چشمه 1401 1401 منطقه 12 احداث سرویس بهداشتی محله 
هرندي 310010412-21

13,646,000 0 0 13,646,000 19,000,200 14,276,451 0 0 0
تعمیر، تجهیز و مناسب سازي 

آبخوري ها و سرویس هاي 
بهداشتی عمومی

31008

13,646,000 0 0 13,646,000 19,000,200 14,276,451 0 0 119,701.8 114 چشمه 1401 1401 منطقه 12

تعمیر، تجهیز و مناسب سازي 
آبخوري ها و سرویس هاي 

بهداشتی عمومی در معابر، سطح 
منطقه

310080112-21

57,456,000 0 0 57,456,000 80,000,000 0 0 0 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 12
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

57,456,000 0 0 57,456,000 80,000,000 0 0 0 0 تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و 
کاهش خطرپذیري شهر 40300

57,456,000 0 0 57,456,000 80,000,000 0 0 0 0 مقاوم سازي پل ها و ابنیه فنی 40313

57,456,000 0 0 57,456,000 80,000,000 0 0 0 957.6 60,000 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 12 ساماندهی گودها و نقاط پرخطر 
سطح منطقه 403130112-21

494,484,440 0 0 494,484,440 66,553,000 20,066,733 0 0 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي 
شهري 60000

69,736,000 0 0 69,736,000 60,000,000 18,696,965 0 0 0 تحول اداري و مدیریت عملکرد 60200

69,736,000 0 0 69,736,000 60,000,000 18,696,965 0 0 0 بازسازي و تعمیرات اساسی 
ساختمان هاي اداري 60209

69,736,000 0 0 69,736,000 60,000,000 18,696,965 0 0 69,736 1,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 12
مقاوم سازي، بازسازي و تعمیرات 

اساسی ساختمان هاي اداري، 
سطح منطقه

602090112-21

264,000 0 0 264,000 325,000 145,270 0 0 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500

264,000 0 0 264,000 325,000 145,270 0 0 0 مطالعه و پژوهش هاي ماموریت 
اجتماعی و فرهنگی 61503

264,000 0 0 264,000 325,000 145,270 0 0 800 330 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 12 مطالعه و پژوهش هاي اجتماعی 
و فرهنگی، سطح منطقه 615030112-21

4,484,440 0 0 4,484,440 6,228,000 1,224,498 0 0 0 موارد پیش بینی نشده 61700

4,484,440 0 0 4,484,440 6,228,000 1,224,498 0 0 0 اعتبارات فوریتهاي خدمات 
شهري 61706

4,484,440 0 0 4,484,440 6,228,000 1,224,498 0 0 4,484.4 1,000 مورد 1401 1401 منطقه 12
اعتبارات فوریتهاي خدمات 

شهري سامانه فوریت هاي شهري 
137،سطح منطقه

617060112-21

420,000,000 0 0 420,000,000 0 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه توسعه 
مدیریت و هوشمندسازي 62600

420,000,000 0 0 420,000,000 0 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه توسعه 
مدیریت و هوشمندسازي 62601
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

420,000,000 0 0 420,000,000 0 0 0 0 420,000,000 1 ندارد 1401 1401 منطقه 12 اجراي پروژه هاي مستمر توسعه 
محله اي، سطح منطقه 626010112-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 12
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 





مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
3,028,882,965 0 جمع کل

377,240,839 0 اجتماعی و فرهنگی 10000
21,605,481 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی 10300
11,690,440 0 غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 10304
11,690,440 179,853 65 تعداد غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 1030401-11
9,915,041 0 فرهنگ سازي و اجراي ورزش هاي همگانی 10305
5,312,165 865 6,142 مورد ترویج ورزش همگانی آقایان 1030501-11
4,602,876 705 6,525 مورد ترویج ورزش همگانی بانوان 1030502-11

11,893,760 0 ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان 10400
11,893,760 0 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
7,940,000 55,139 144 مورد نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 1040304-11

703,760 54,135 13 نفر سال ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار) 1040305-11
3,250,000 541,667 6 مورد مدیریت و راهبري سمن سراها 1040309-11
1,799,760 0 حمایت، توانمندسازي و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت هاي اجتماعی و مردمی 10500

943,600 0 آموزش و ترویج کارآفرینی 10504
943,600 800 1,180 نفر آموزش و ترویج کارآفرینی 1050401-11
856,160 0 ارتقاي مشارکت هاي اجتماعی شهروندان 10506
856,160 300 2,854 نفر اجراي برنامه هاي مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی 1050601-11

40,179,598 0 توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و 
هنري

10800

9,552,000 0 نکوداشت مناسبت هاي مذهبی و ملی 10817
9,552,000 382,080 25 مورد نکوداشت مناسبت هاي دینی و ملی 1081702-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 13
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
21,587,518 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 10821
9,787,390 376,438 26 مورد اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 1082101-11

11,800,128 302,567 39 تعداد اجراي هنر عمومی(هنرهاي تجسمی و المان هاي شهري) 1082126-11
7,540,080 0 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10823
4,000,000 400,000 10 برنامه فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و معنوي 1082301-11
3,540,080 13,015 272 برنامه ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 1082302-11
1,500,000 0 آموزش حقوق و تکالیف شهروندي 10824
1,500,000 300 5,000 مورد آموزش شهروندي 1082401-11
3,008,600 0 حمایت از طرح هاي حوزه سالمت اجتماعی 11000
3,008,600 0 آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 11004
2,855,600 16,043 178 مورد آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 1100401-11

153,000 5,100 30 مورد بهبود سالمت اجتماعی و بهداشت روان 1100402-11
1,136,640 0 حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت هاي اجتماعی بانوان 11100

103,600 0 اجراي طرح هاي اجتماعی و فرهنگی کودکان 11102
103,600 5,180 20 مورد اجراي برنامه هاي دبیرخانه مصوبه شهر دوستدار کودك 1110201-11
534,750 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی، هنري ویژه بانوان 11104
534,750 59,417 9 مورد بهبود مشارکت پذیري و اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري ویژه بانوان 1110401-11
498,290 0 توانمندسازي اجتماعی بانوان 11105
498,290 62,286 8 مورد توانمندسازي اجتماعی بانوان 1110501-11

297,617,000 0 امور پشتیبانی 11700
11,260,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 11701
6,785,000 115,000 59 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 1170102-11
4,475,000 895,000 5 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 1170103-11

390 

جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 13
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
186,097,000 0 مزایا و کمک ها 11702
70,210,000 1,190,000 59 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 1170202-11
5,040,000 78,750 64 نفر سال هزینه ناهار 1170203-11
1,075,000 215,000 5 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 1170204-11
4,620,000 2,310,000 2 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 1170205-11

38,720,000 605,000 64 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 1170206-11
14,800,000 400,000 37 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 1170207-11
10,880,000 170,000 64 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 1170208-11
7,552,000 118,000 64 نفر سال پاداش و عیدي 1170209-11

17,280,000 270,000 64 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 1170210-11
14,040,000 520,000 27 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 1170211-11
1,280,000 20,000 64 نفر سال 11-1170212 حق عائله مندي، اوالد

600,000 75,000 8 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 1170213-11
100,260,000 0 خدمات قراردادي 11705
14,525,000 415,000 35 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 1170509-11

7,650,000 450,000 17 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 1170510-11
36,750,000 1,050,000 35 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 1170511-11
17,850,000 1,050,000 17 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 1170512-11
15,750,000 450,000 35 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 1170513-11
7,735,000 455,000 17 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 1170514-11

201,255,250 0 حمل و نقل و ترافیک 20000
1,600,000 0 افزایش و توسعه ظرفیت هاي مدیریتی پلیس راهور 21600
1,600,000 0 اجراي برنامه هاي پلیس راهور 21606
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 13
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
1,600,000 160,000 10 برنامه اجراي برنامه انضباط و نظم بخشی بر حمل و نقل 2160601-11

199,655,250 0 امور پشتیبانی 22200
7,285,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 22201
4,600,000 115,000 40 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 2220102-11
2,685,000 895,000 3 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 2220103-11

124,905,250 0 مزایا و کمک ها 22202
47,600,000 1,190,000 40 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 2220202-11
3,386,250 78,750 43 نفر سال هزینه ناهار 2220203-11

645,000 215,000 3 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 2220204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 2220205-11

26,015,000 605,000 43 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 2220206-11
8,800,000 400,000 22 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 2220207-11
7,310,000 170,000 43 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 2220208-11
5,074,000 118,000 43 نفر سال پاداش و عیدي 2220209-11

11,610,000 270,000 43 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 2220210-11
10,920,000 520,000 21 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 2220211-11

860,000 20,000 43 نفر سال 11-2220212 حق عائله مندي، اوالد
375,000 75,000 5 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 2220213-11

67,465,000 0 خدمات قراردادي 22205
9,960,000 415,000 24 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 2220509-11
4,950,000 450,000 11 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 2220510-11

25,200,000 1,050,000 24 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 2220511-11
11,550,000 1,050,000 11 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 2220512-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 13
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
10,800,000 450,000 24 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 2220513-11
5,005,000 455,000 11 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 2220514-11

1,270,227,103 0 خدمات شهري 30000
473,818,104 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
473,818,104 0 نگهداري فضاي سبز 30106
473,818,104 52 9,200,000 متر مربع نگهداري فضاي سبز 3010601-11
367,471,499 0 مدیریت پسماند 30400
367,471,499 0 رفت و روب شهري 30408
367,471,499 9,000 40,830 متر مربع رفت و روب شهري 3040801-11
24,630,000 0 طرح هاي هدایت آب هاي سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه هاي عبوري از شهر 30700
24,630,000 0 برف روبی 30710
24,630,000 4,926 5,000 مورد خرید مصالح و تجهیزات عملیات برف روبی 3071001-11
12,300,500 0 بهبود محیط زیست شهري و بهداشت عمومی 30900
9,500,000 0 مبارزه با جانوران مضر شهري 30903
9,500,000 1,900 5,000 تعداد مبارزه با جانوران مضر شهري 3090301-11
2,800,500 0 آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهري 30905
2,800,500 934 3,000 برنامه آموزش، فرهنگ سازي و مشارکت شهروندي در حوزه محیط زیست شهري 3090501-11
1,000,000 0 ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهري 31100
1,000,000 0 ساماندهی صنایع و مشاغل 31103
1,000,000 10,000 100 مورد تهیه، نصب و جمع آوري سازه هاي موقت تبلیغات فرهنگی 3110302-11

391,007,000 0 امور پشتیبانی 31500
14,340,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 31501
8,970,000 115,000 78 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 3150102-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
5,370,000 895,000 6 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 3150103-11

245,607,000 0 مزایا و کمک ها 31502
92,820,000 1,190,000 78 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 3150202-11

6,615,000 78,750 84 نفر سال هزینه ناهار 3150203-11
1,290,000 215,000 6 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 3150204-11
6,930,000 2,310,000 3 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 3150205-11

50,820,000 605,000 84 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 3150206-11
20,000,000 400,000 50 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 3150207-11
14,280,000 170,000 84 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 3150208-11
9,912,000 118,000 84 نفر سال پاداش و عیدي 3150209-11

22,680,000 270,000 84 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 3150210-11
17,680,000 520,000 34 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 3150211-11
1,680,000 20,000 84 نفر سال 11-3150212 حق عائله مندي، اوالد

900,000 75,000 12 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 3150213-11
131,060,000 0 خدمات قراردادي 31505
19,505,000 415,000 47 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 3150509-11
9,450,000 450,000 21 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 3150510-11

49,350,000 1,050,000 47 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 3150511-11
22,050,000 1,050,000 21 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 3150512-11
21,150,000 450,000 47 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 3150513-11
9,555,000 455,000 21 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 3150514-11

219,438,250 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000
38,230,000 0 تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و کاهش خطرپذیري شهر 40300
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 13
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
38,230,000 0 افزایش ایمنی اماکن 40306

7,630,000 586,923 13 مورد افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 4030602-11
24,000,000 3,000 8,000 متر طول الیروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه هاي رسوبگیر 4030604-11

6,600,000 13,200 500 متر طول الیروبی و بازسازي قنوات 4030605-11
181,208,250 0 امور پشتیبانی 40600

6,825,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 40601
4,140,000 115,000 36 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 4060102-11
2,685,000 895,000 3 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 4060103-11

112,703,250 0 مزایا و کمک ها 40602
42,840,000 1,190,000 36 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 4060202-11
3,071,250 78,750 39 نفر سال هزینه ناهار 4060203-11

645,000 215,000 3 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 4060204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 4060205-11

23,595,000 605,000 39 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 4060206-11
9,600,000 400,000 24 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 4060207-11
6,630,000 170,000 39 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 4060208-11
4,602,000 118,000 39 نفر سال پاداش و عیدي 4060209-11

10,530,000 270,000 39 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 4060210-11
7,800,000 520,000 15 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 4060211-11

780,000 20,000 39 نفر سال 11-4060212 حق عائله مندي، اوالد
300,000 75,000 4 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 4060213-11

61,680,000 0 خدمات قراردادي 40605
9,130,000 415,000 22 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 4060509-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
4,500,000 450,000 10 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 4060510-11

23,100,000 1,050,000 22 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 4060511-11
10,500,000 1,050,000 10 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 4060512-11
9,900,000 450,000 22 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 4060513-11
4,550,000 455,000 10 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 4060514-11

181,643,250 0 شهرسازي و معماري 50000
181,643,250 0 امور پشتیبانی 50900

6,825,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 50901
4,140,000 115,000 36 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 5090102-11
2,685,000 895,000 3 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 5090103-11

113,138,250 0 مزایا و کمک ها 50902
42,840,000 1,190,000 36 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 5090202-11
3,071,250 78,750 39 نفر سال هزینه ناهار 5090203-11

645,000 215,000 3 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 5090204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 5090205-11

23,595,000 605,000 39 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 5090206-11
8,400,000 400,000 21 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 5090207-11
6,630,000 170,000 39 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 5090208-11
4,602,000 118,000 39 نفر سال پاداش و عیدي 5090209-11

10,530,000 270,000 39 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 5090210-11
9,360,000 520,000 18 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 5090211-11

780,000 20,000 39 نفر سال 11-5090212 حق عائله مندي، اوالد
375,000 75,000 5 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 5090213-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
61,680,000 0 خدمات قراردادي 50905
9,130,000 415,000 22 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 5090509-11
4,500,000 450,000 10 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 5090510-11

23,100,000 1,050,000 22 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 5090511-11
10,500,000 1,050,000 10 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 5090512-11
9,900,000 450,000 22 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 5090513-11
4,550,000 455,000 10 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 5090514-11

779,078,274 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
773,353,274 0 امور پشتیبانی 60800

22,635,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
13,685,000 115,000 119 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 6080102-11
8,950,000 895,000 10 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080103-11

375,900,750 0 مزایا و کمک ها 60802
141,610,000 1,190,000 119 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 6080202-11
10,158,750 78,750 129 نفر سال هزینه ناهار 6080203-11
2,150,000 215,000 10 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080204-11
9,240,000 2,310,000 4 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 6080205-11

78,045,000 605,000 129 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 6080206-11
28,400,000 400,000 71 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 6080207-11
21,930,000 170,000 129 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 6080208-11
15,222,000 118,000 129 نفر سال پاداش و عیدي 6080209-11
34,830,000 270,000 129 نفر سال ... فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 6080210-11
30,160,000 520,000 58 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 6080211-11
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
2,580,000 20,000 129 نفر سال 11-6080212 حق عائله مندي، اوالد
1,575,000 75,000 21 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 6080213-11
1,680,782 0 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803
1,680,782 3,270 514 تعداد پست، اینترنت و تلفن 6080304-11

106,653,798 0 اجاره بهاء و کرایه 60804
93,708,745 851,898 110 دستگاه کرایه وسائط نقلیه 6080401-11
12,945,053 51,780 250 دستگاه روز کرایه وسائط نقلیه سنگین 6080406-11

217,574,310 0 خدمات قراردادي 60805
2,747,978 77 35,688 متر مربع نگهداري و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات 6080501-11

210,079 4,040 52 دستگاه نگهداري و تعمیرات وسایل اداري 6080502-11
630,293 105,049 6 دستگاه نگهداري و تعمیرات جزئی ماشین آالت و وسایط نقلیه 6080503-11
840,391 18 46,688 تعداد تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس 6080504-11

69,168 1,048 66 مورد خدمات قراردادي،هزینه هاي بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهاي دسته چک و غیره 6080505-11
2,941,336 9,971 295 نفر ساعت حق الجلسه، حق الزحمه ، حق التدریس 6080506-11

29,465,000 415,000 71 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 6080509-11
7,700,064 513,338 15 قرارداد بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزي 6080510-11

15,300,000 450,000 34 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 6080523-11
74,550,000 1,050,000 71 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 6080524-11
35,700,000 1,050,000 34 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 6080525-11
31,950,000 450,000 71 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 6080526-11
15,470,000 455,000 34 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 6080527-11
42,196,889 0 هزینه سوخت 60806
3,960,000 500 7,920 متر مربع سوخت دستگاههاي حرارتی 6080601-11
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
864,521 288,174 3 دستگاه سوخت وسائل نقلیه 6080602-11

4,702,500 9,984 471 نفر سال آب بها مصرفی اداري 6080603-11
12,375,000 1,500 8,250 متر مربع بهاي برق مصرفی اداري 6080604-11

8,744,868 11 794,988 متر مربع آب بهاي پارکها و میادین 6080605-11
11,550,000 11 1,050,000 متر مربع بهاي برق پارك ها و میادین 6080606-11

6,711,745 0 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807
476,960 55 8,672 متر مربع خرید لوازم جزیی ساختمان 6080701-11

1,400,652 5,603 250 نفر سال خرید لوازم مصرفی اداري 6080702-11
350,163 5,836 60 دستگاه لوازم یدکی وسائط نقلیه 6080703-11
186,754 9,338 20 نفر سال لباس کارکنان و لوازم خواب 6080704-11

4,143,150 5,835 710 مورد سایرموادو لوازم مصرف شدنی 6080705-11
154,066 15,407 10 متر مربع لوازم تنظیف 6080706-11

3,835,000 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500
3,835,000 0 آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی 61505
3,835,000 1,000 3,835 نفر ساعت آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 6150501-11
1,890,000 0 دیپلماسی شهري 62200
1,890,000 0 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201
1,890,000 270,000 7 مورد راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 6220101-11
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

2,764,837,615 0 0 1,370,121,000 1,119,094,138 544,438,554 86,264,042 621,379,002 0 جمع کل

1,064,922,403 0 0 327,567,000 452,729,887 212,706,435 64,253,455 86,640,291 0 اجتماعی و فرهنگی 10000

1,013,287,403 0 0 275,932,000 413,750,000 193,283,907 64,253,455 86,640,291 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و 
نشاط اجتماعی 10300

1,002,355,403 0 0 265,000,000 400,000,000 186,461,657 64,253,455 86,640,291 0 ایجاد و توسعه زیرساخت فضاهاي 
تفریحی 10302

1,002,355,403 0 0 265,000,000 400,000,000 186,461,657 64,253,455 86,640,291 58,962,082.5 17 هکتار 1401 1393 منطقه 13 توسعه قطب گردشگري و صنایع 
خالق شرق تهران 103020113-21

6,957,000 0 0 6,957,000 8,750,000 4,475,600 0 0 0 توسعه و تجهیز فضاهاي ورزشی 10307

6,957,000 0 0 6,957,000 8,750,000 4,475,600 0 0 11,912.7 584 متر مربع 1401 1401 منطقه 13
توسعه و تجهیز زمین هاي 

ورزشی روباز و چمن مصنوعی، 
سطح منطقه

103070113-21

3,975,000 0 0 3,975,000 5,000,000 2,346,650 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن 
ورزشی 10308

3,975,000 0 0 3,975,000 5,000,000 2,346,650 0 0 3,975 1,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 13 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن 
ورزشی، سطح منطقه 103080113-21

581,000 0 0 581,000 729,873 52,572 0 0 0 ساماندهی آسیب دیدگان 
اجتماعی و متکدیان 10400

581,000 0 0 581,000 729,873 52,572 0 0 0 توسعه و تجهیز اماکن استقرار 
کارگران فصلی و ساختمانی 10401

581,000 0 0 581,000 729,873 52,572 0 0 290,500 2 جایگاه 1401 1401 منطقه 13 ساماندهی کارگران فصلی و 
ساختمانی، سطح منطقه 104010113-21

51,054,000 0 0 51,054,000 38,250,014 19,369,956 0 0 0

توسعه و حمایت از زیرساخت ها، 
ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح 

هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی 
و هنري

10800

14,000,000 0 0 14,000,000 0 0 0 0 0 توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري 10801

14,000,000 0 0 14,000,000 0 0 0 0 1,400,000 10 متر مربع 1401 1401 منطقه 13 احداث یادمان شهداي بوستان 
سیمرغ 108010613-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

6,519,000 0 0 6,519,000 7,200,000 4,253,280 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی 
و هنري 10809

6,519,000 0 0 6,519,000 7,200,000 4,253,280 0 0 15,521.4 420 متر مربع 1401 1401 منطقه 13 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی 
و هنري، سطح منطقه 108090113-21

4,969,000 0 0 4,969,000 6,250,000 4,296,720 0 0 0 تعمیر و تجهیز سراي محله 10812

4,969,000 0 0 4,969,000 6,250,000 4,296,720 0 0 15,875.4 313 متر مربع 1401 1401 منطقه 13 تعمیر و تجهیز سراي محله، 
سطح منطقه 108120113-21

11,698,000 0 0 11,698,000 7,357,104 6,130,937 0 0 0 کمک به ساخت و توسعه مساجد 
و اماکن مذهبی 10814

11,698,000 0 0 11,698,000 7,357,104 6,130,937 0 0 243,708.3 48
تعداد 
مسجد 1401 1401 منطقه 13 کمک به تجهیز مساجد، سطح 

منطقه 108141013-21

13,868,000 0 0 13,868,000 17,442,910 4,689,019 0 0 0 حمایت از توسعه و تجهیز مدارس 10827

13,868,000 0 0 13,868,000 17,442,910 4,689,019 0 0 152,395.6 91
تعداد 
مدرسه 1401 1401 منطقه 13 کمک به توسعه و تجهیز مدارس، 

سطح منطقه 108270113-21

842,181,548 0 0 296,910,000 274,325,386 142,770,609 16,574,464 483,269,030 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

14,151,000 0 0 14,151,000 13,600,000 4,014,459 0 0 0
توسعه، تجهیز و نگهداري سامانه 

هاي حمل و نقل عمومی غیر 
ریلی

20200

3,498,000 0 0 3,498,000 4,400,000 1,578,848 0 0 0 احداث ایستگاه هاي حمل و نقل 
عمومی غیرریلی 20203

3,498,000 0 0 3,498,000 4,400,000 1,578,848 0 0 349,800 10 ایستگاه 1401 1401 منطقه 13
احداث ایستگاه و پل همسطح 

ایستگاه حمل و نقل عمومی 
غیرریلی، سطح منطقه

202030113-21

10,653,000 0 0 10,653,000 9,200,000 2,435,611 0 0 0 تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل 
و نقل عمومی غیر ریلی 20210

7,950,000 0 0 7,950,000 5,800,000 1,221,467 0 0 159,000 50 ایستگاه 1401 1401 منطقه 13
تعمیر و تجهیز پل همسطح و 
ایستگاه هاي اتوبوس عادي و 

تندرو، سطح منطقه
202100113-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

2,703,000 0 0 2,703,000 3,400,000 1,214,144 0 0 135,150 20 ایستگاه 1401 1401 منطقه 13 تعمیر و تجهیز پل پیاده همسطح 
ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه 202100213-21

1,321,000 0 0 1,321,000 1,200,000 410,400 0 0 0 توسعه و ساماندهی پارکینگ ها 20300

1,321,000 0 0 1,321,000 1,200,000 410,400 0 0 0 تعمیر و تجهیز و بهسازي 
پارکینگ 20305

1,321,000 0 0 1,321,000 1,200,000 410,400 0 0 41,281.3 32 متر مربع 1401 1401 منطقه 13 تعمیر، تجهیز و بهسازي 
پارکینگ، سطح منطقه 203050113-21

70,995,000 0 0 70,995,000 40,300,000 19,679,794 0 0 0 افزایش ایمنی و هوشمندسازي 
حمل و نقل و ترافیک شهر 20400

37,365,000 0 0 37,365,000 27,000,000 14,061,041 0 0 0 اجراي عالیم افقی ترافیکی 20408

37,365,000 0 0 37,365,000 27,000,000 14,061,041 0 0 622.8 60,000 متر طول 1401 1401 منطقه 13 اجراي عالیم افقی ترافیکی، سطح 
منطقه 204080113-21

26,474,000 0 0 26,474,000 5,300,000 2,906,989 0 0 0 تعمیر و تعویض تجهیزات 
ترافیکی 20410

26,474,000 0 0 26,474,000 5,300,000 2,906,989 0 0 4,412.3 6,000 عدد 1401 1401 منطقه 13 تعمیر و تعویض عالئم عمودي و 
تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه 204100113-21

6,758,000 0 0 6,758,000 7,500,000 2,711,764 0 0 0 تعمیر و تعویض گاردریل و نرده 
ایمنی معابر 20412

6,758,000 0 0 6,758,000 7,500,000 2,711,764 0 0 13,516 500 متر طول 1401 1401 منطقه 13 تعمیر و تعویض نرده و حفاظ 
ایمنی معابر، سطح منطقه 204120113-21

398,000 0 0 398,000 500,000 0 0 0 0 تهیه و نصب چراغ هاي راهنمایی 
و رانندگی 20414

398,000 0 0 398,000 500,000 0 0 0 199,000 2 تقاطع 1401 1401 منطقه 13
نصب چراغ هوشمند و عالیم 

هشدار دهنده و خط کشی جهت 
گذر دانش آموزان

204140213-21

27,314,000 0 0 27,314,000 9,200,000 4,504,741 0 0 0 توسعه، تجهیز و نگهداري پایانه 
هاي مسافري شهري 20500

20,000,000 0 0 20,000,000 0 0 0 0 0 احداث و توسعه پایانه ها و پارك 
سوارهاي درون شهري 20501
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

20,000,000 0 0 20,000,000 0 0 0 0 40,000 500 متر مربع 1401 1401 منطقه 13 احداث و مسقف سازي پایانه 
تاکسیرانی شهید کالهدوز 205010413-21

7,314,000 0 0 7,314,000 9,200,000 4,504,741 0 0 0 تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك 
سوارهاي درون شهري 20504

7,314,000 0 0 7,314,000 9,200,000 4,504,741 0 0 1,828,500 4 تعداد 1401 1401 منطقه 13
تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك 

سوارهاي درون شهري، سطح 
منطقه

205040113-21

728,400,548 0 0 183,129,000 210,025,386 114,161,215 16,574,464 483,269,030 0 توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور 
و مرور شهري 20900

11,925,000 0 0 11,925,000 15,000,000 2,654,342 0 0 0 طراحی و اصالح هندسی معابر و 
تقاطع هاي موجود 20914

9,540,000 0 0 9,540,000 15,000,000 2,654,342 0 0 19,080 500 متر مربع 1401 1401 منطقه 13 طراحی و اصالح هندسی معابر، 
سطح منطقه 209140113-21

2,385,000 0 0 2,385,000 0 0 0 0 4,770 500 متر مربع 1401 1401 منطقه 13 ایمن سازي و رفع نقاط حادثه 
خیز ترافیکی، سطح منطقه 209140313-21

585,271,548 0 0 40,000,000 35,000,000 10,428,054 16,574,464 483,269,030 0 تعریض معابر غیر بزرگراهی 20921

585,271,548 0 0 40,000,000 35,000,000 10,428,054 16,574,464 483,269,030 31,841.1 18,381 متر مربع 1401 1387 منطقه 13 تعریض خیابان پیروزي 209210113-21

76,054,000 0 0 76,054,000 95,663,478 60,253,956 0 0 0 مرمت و بهسازي معابر غیر 
20925 بزرگراهی

43,725,000 0 0 43,725,000 54,998,750 33,188,705 0 0 4,372.5 10,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 13
لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار 
حفاري و همسطح سازي دریچه 

هاي معابر سطح منطقه
209250113-21

32,329,000 0 0 32,329,000 40,664,728 27,065,251 0 0 6,465.8 5,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 13 بهسازي و نوسازي معابر غیر 
بزرگراهی، سطح منطقه 209253613-21

4,865,000 0 0 4,865,000 1,118,700 562,907 0 0 0 نصب و ترمیم، سنگدال، جداول 20926

4,865,000 0 0 4,865,000 1,118,700 562,907 0 0 1,987.3 2,448 عدد 1401 1401 منطقه 13 نصب و ترمیم سنگدال و جداول، 
سطح منطقه 209260113-21

10,335,000 0 0 10,335,000 13,000,000 6,961,412 0 0 0 بهسازي معابرجهت تردد معلولین 
و سالمندان 20929
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

10,335,000 0 0 10,335,000 13,000,000 6,961,412 0 0 20,670 500 متر مربع 1401 1401 منطقه 13
بهسازي معابر جهت تردد 

معلولین و سالمندان، سطح 
منطقه

209290113-21

29,352,000 0 0 29,352,000 36,913,208 25,835,786 0 0 0 احداث، تجهیز و بهسازي پیاده 
روها و پیاده راه ها 20930

13,603,000 0 0 13,603,000 17,106,800 12,445,455 0 0 6,757.6 2,013 متر مربع 1401 1401 منطقه 13
مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و 

همسطح سازي دریچه، سطح 
منطقه

209300213-21

2,147,000 0 0 2,147,000 2,700,000 315,000 0 0 2,147 1,000 ندارد 1401 1401 منطقه 13
مناسب سازي وضعیت حمل و 
نقل و ترافیک (شهر دوستدار 

کودك)
209300313-21

13,602,000 0 0 13,602,000 17,106,408 13,075,331 0 0 6,757.1 2,013 متر مربع 1401 1401 منطقه 13 بهسازي و نوسازي پیاده روها و 
پیاده راه ها، سطح منطقه 209300513-21

5,414,000 0 0 5,414,000 6,810,000 0 0 0 0 احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده 20931

5,414,000 0 0 5,414,000 6,810,000 0 0 0 154,685.7 35
متر طول 

عرشه 1401 1401 منطقه 13 احداث و بهسازي پل هاي عابر 
پیاده سطح منطقه 209310113-21

2,799,000 0 0 2,799,000 3,520,000 5,987,315 0 0 0 مرمت و بهسازي و تجهیز معابر و 
سامانه ویژه دوچرخه 20934

2,799,000 0 0 2,799,000 3,520,000 5,987,315 0 0 139,950 20 متر طول 1401 1401 منطقه 13 توسعه، تعمیر و تجهیز معابر 
دوچرخه، سطح منطقه 209340113-21

2,385,000 0 0 2,385,000 3,000,000 1,477,443 0 0 0 تعمیر و تجهیز پارك هاي 
آموزش ترافیک 20936

2,385,000 0 0 2,385,000 3,000,000 1,477,443 0 0 5,962.5 400 متر مربع 1401 1401 منطقه 13 تعمیر و تجهیز پارك هاي 
آموزش ترافیک، سطح منطقه 209360113-21

444,649,664 0 0 342,560,000 352,425,121 177,165,775 5,436,123 51,469,681 0 خدمات شهري 30000

126,037,000 0 0 126,037,000 124,241,300 76,868,587 0 0 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز 
شهري و پیراشهري 30100

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 0 احداث و توسعه بوستان و 
تفرجگاه 30102

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 50.3 198,722 متر مربع 1401 1401 منطقه 13 احداث بوستان شهداي بانوان 301020313-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

51,097,000 0 0 51,097,000 42,500,000 26,167,257 0 0 0 باز پیرایی، مناسب سازي و 
تجهیز بوستان ها وفضاي سبز 30104

30,604,000 0 0 30,604,000 37,500,000 23,476,919 0 0 6,120.8 5,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 13 بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان 
ها و فضاي سبز، سطح منطقه 301040113-21

3,976,000 0 0 3,976,000 5,000,000 2,690,338 0 0 8,835.6 450 تعداد 1401 1401 منطقه 13 تامین درخت و درختچه و گل و 
گیاه، سطح منطقه 301040213-21

16,517,000 0 0 16,517,000 0 0 0 0 6,606.8 2,500 متر مربع 1401 1401 منطقه 13
ایمن سازي و استانداردسازي 

وسایل بازي کودکان در بوستان 
هاي سطح منطقه

301040613-21

31,794,000 0 0 31,794,000 40,000,000 39,426,852 0 0 0 توسعه جنگلکاري و کمربند سبز 
پیرامون شهر 30105

31,794,000 0 0 31,794,000 40,000,000 39,426,852 0 0 423,920 75 هکتار 1401 1401 منطقه 13 توسعه جنگلکاري پارك جنگلی 
سرخه حصار 301050113-21

33,146,000 0 0 33,146,000 41,741,300 11,274,477 0 0 0 طراحی و اجراي شبکه هاي 
آبرسانی فضاي سبز 30107

33,146,000 0 0 33,146,000 41,741,300 11,274,477 0 0 1,949.8 17,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 13
هوشمندسازي، طراحی و اجراي 
شبکه هاي آبرسانی فضاي سبز، 

سطح منطقه
301070113-21

46,990,000 0 0 46,990,000 47,403,500 30,172,630 0 0 0 زیباسازي منظر شهري 30200

10,335,000 0 0 10,335,000 9,913,500 5,781,403 0 0 0 رنگ آمیزي و پاکسازي نما 30201

10,335,000 0 0 10,335,000 9,913,500 5,781,403 0 0 1,291.9 8,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 13 رنگ آمیزي و پاکسازي نما، 
سطح منطقه 302010113-21

3,612,000 0 0 3,612,000 1,500,000 438,281 0 0 0 تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، 
تزئینی، مجسمه و تندیس 30203

3,612,000 0 0 3,612,000 1,500,000 438,281 0 0 451,500 8 تعداد 1401 1401 منطقه 13
تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، 

شناسایی معابر و مجسمه و 
تندیس، سطح منطقه

302030113-21

23,057,000 0 0 23,057,000 26,080,000 16,736,086 0 0 0 ساماندهی و مناسب سازي 
میادین و معابر خاص شهر 30204
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

23,057,000 0 0 23,057,000 26,080,000 16,736,086 0 0 5,764.3 4,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 13
ساماندهی و مناسب سازي 

میادین و معابر خاص شهر، سطح 
منطقه

302040113-21

8,745,000 0 0 8,745,000 8,350,000 6,678,580 0 0 0 نورپردازي و زیباسازي معابر 30206

8,745,000 0 0 8,745,000 8,350,000 6,678,580 0 0 48,583.3 180 متر مربع 1401 1401 منطقه 13 نورپردازي و زیباسازي معابر، 
سطح منطقه 302060113-21

1,241,000 0 0 1,241,000 1,560,000 538,281 0 0 0 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی 30208

1,241,000 0 0 1,241,000 1,560,000 538,281 0 0 4,964 250 متر مربع 1401 1401 منطقه 13 نقاشی دیواري و گرافیک 
محیطی، سطح منطقه 302080113-21

109,942,664 0 0 22,853,000 21,660,000 17,493,526 5,436,123 51,469,681 0 مدیریت پسماند 30400

109,942,664 0 0 22,853,000 21,660,000 17,493,526 5,436,123 51,469,681 0 احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات 
جمع آوري و پردازش پسماند 30406

97,089,664 0 0 10,000,000 15,000,000 15,183,860 5,436,123 51,469,681 69,449 1,398 متر مربع 1401 1393 منطقه 13 احداث، توسعه و تجهیز سوله 
بازیافت شهید دوران 304060113-21

6,853,000 0 0 6,853,000 6,660,000 2,309,666 0 0 22,843.3 300 عدد 1401 1401 منطقه 13 خرید مخازن پسماند 304060313-21

6,000,000 0 0 6,000,000 0 0 0 0 40,000 150 ندارد 1401 1400 منطقه 13 احداث، توسعه و تجهیز سایت 
چیپر 304060413-21

103,808,000 0 0 103,808,000 111,324,321 38,714,401 0 0 0

طرح هاي هدایت آب هاي 
سطحی و ساماندهی سیل ها، رود 
دره ها و رودخانه هاي عبوري از 

شهر

30700

3,968,000 0 0 3,968,000 4,996,000 767,930 0 0 0 کنترل و پایش آب هاي سطحی 
و زیرزمینی 30702

3,968,000 0 0 3,968,000 4,996,000 767,930 0 0 396,800 10 پروژه 1401 1401 منطقه 13 کنترل و پایش آب هاي سطحی 
و زیرزمینی، سطح منطقه 307020113-21

9,068,000 0 0 9,068,000 11,403,921 7,081,420 0 0 0 احداث شبکه هاي اصلی هدایت و 
جمع آوري آبهاي سطحی 30703

9,068,000 0 0 9,068,000 11,403,921 7,081,420 0 0 533,411.8 17 متر طول 1401 1401 منطقه 13
احداث و بهسازي شبکه هاي 

اصلی هدایت و جمع آوري آبهاي 
سطحی، سطح منطقه

307030113-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

19,876,000 0 0 19,876,000 25,000,000 8,341,625 0 0 0 مرمت و بهسازي شبکه اصلی 
جمع آوري آبهاي سطحی 30704

19,876,000 0 0 19,876,000 25,000,000 8,341,625 0 0 198,760 100 متر طول 1401 1401 منطقه 13

مرمت و بهسازي شبکه اصلی 
جمع آوري آبهاي سطحی شامل 

مسیل ها و کانال هاي 
سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، 

آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و 
رسوب گیر، سطح منطقه

307040113-21

11,647,000 0 0 11,647,000 14,650,000 10,183,513 0 0 0 الیروبی و بازسازي قنوات 30706

11,647,000 0 0 11,647,000 14,650,000 10,183,513 0 0 6,851.2 1,700 متر مکعب 1401 1401 منطقه 13 الیروبی و بازسازي 
قنوات،سلیمانیه،چایچی و عزیزیه 307060213-21

27,526,000 0 0 27,526,000 15,274,400 10,442,360 0 0 0 احداث شبکه فرعی جمع آوري 
آبهاي سطحی 30707

27,526,000 0 0 27,526,000 15,274,400 10,442,360 0 0 13,763 2,000 متر طول 1401 1401 منطقه 13
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه 

شبکه فرعی جمع آوري آبهاي 
سطحی، سطح منطقه

307070113-21

31,723,000 0 0 31,723,000 40,000,000 1,897,553 0 0 0 استفاده مجدد از پساب و رواناب 
سطحی 30711

31,723,000 0 0 31,723,000 40,000,000 1,897,553 0 0 247,835.9 128 دستگاه 1401 1401 منطقه 13

طراحی و اجراي روش هاي 
بازیافت و بازچرخانی آب و 

سیستم هاي تصفیه فاضالب، 
سطح منطقه

307110213-21

47,759,000 0 0 32,759,000 37,396,000 5,688,406 0 0 0 بهبود محیط زیست شهري و 
بهداشت عمومی 30900

3,496,000 0 0 3,496,000 4,396,000 2,353,128 0 0 0 تهیه و اجراي طرح هاي زیست 
محیطی 30901

490,000 0 0 490,000 616,000 600,000 0 0 700 700 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 13

استقرار و نگهداشت نظام مدیریت 
محیط زیست ایزو 14001 در 

سازمانها و شرکتها و مناطق 22
گانه

309010213-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

501,000 0 0 501,000 630,000 500,894 0 0 759.1 660 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 13
ارزیابی اثرات زیست محیطی 
پروژه هاي عمرانی، تولیدي و 

اقتصادي شهرداري تهران
309010313-21

2,505,000 0 0 2,505,000 3,150,000 1,252,234 0 0 715.7 3,500 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 13

شناسایی و پایش کمی و کیفی 
منابع، شاخص ها و آالینده هاي 
محیط زیست و ارائه راهکارهاي 

رفع آلودگی سطح منطقه

309010413-21

44,263,000 0 0 29,263,000 33,000,000 3,335,278 0 0 0 توسعه انرژي هاي نو 30904

11,878,000 0 0 11,878,000 15,000,000 1,467,746 0 0 23,756 500 نفر ساعت 1401 1393 منطقه 13 توسعه انرژي هاي نو 309040213-21

2,385,000 0 0 2,385,000 3,000,000 1,867,532 0 0 2,385 1,000 ساختمان 1401 1401 منطقه 13
بهینه سازي مصرف انرژي و 

منابع در ساختمانهاي شهرداري 
تهران

309040313-21

30,000,000 0 0 15,000,000 15,000,000 0 0 0 1,200 25,000 نفر ساعت 1401 1399 منطقه 13 طراحی اکو پارك (سال 99 یا فاز 
اول با رویکرد حفظ تنوع زیستی) 309040513-21

10,113,000 0 0 10,113,000 10,400,000 8,228,224 0 0 0 توسعه و نگهداري تاسیسات 
شهري 31000

10,113,000 0 0 10,113,000 10,400,000 8,228,224 0 0 0
تعمیر، تجهیز و مناسب سازي 

آبخوري ها و سرویس هاي 
بهداشتی عمومی

31008

10,113,000 0 0 10,113,000 10,400,000 8,228,224 0 0 112,366.7 90 چشمه 1401 1401 منطقه 13

تعمیر، تجهیز و مناسب سازي 
آبخوري ها و سرویس هاي 

بهداشتی عمومی در معابر، سطح 
منطقه

310080113-21

1,590,000 0 0 1,590,000 0 0 0 0 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000

1,590,000 0 0 1,590,000 0 0 0 0 0 تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و 
کاهش خطرپذیري شهر 40300

1,590,000 0 0 1,590,000 0 0 0 0 0 مقاوم سازي پل ها و ابنیه فنی 40313

1,590,000 0 0 1,590,000 0 0 0 0 2,223.8 715 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 13 ساماندهی گودها و نقاط پرخطر 
سطح منطقه 403130113-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

411,494,000 0 0 401,494,000 39,613,744 11,795,735 0 0 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي 
شهري 60000

48,819,000 0 0 38,819,000 36,250,000 10,287,453 0 0 0 تحول اداري و مدیریت عملکرد 60200

48,819,000 0 0 38,819,000 36,250,000 10,287,453 0 0 0 بازسازي و تعمیرات اساسی 
ساختمان هاي اداري 60209

28,819,000 0 0 28,819,000 26,250,000 10,287,453 0 0 79,391.2 363 متر مربع 1401 1401 منطقه 13
مقاوم سازي، بازسازي و تعمیرات 

اساسی ساختمان هاي اداري، 
سطح منطقه

602090113-21

20,000,000 0 0 10,000,000 10,000,000 0 0 0 2,666.7 7,500 متر مربع 1401 1400 منطقه 13 بازسازي ساختمان ساصد 602090213-21

259,000 0 0 259,000 325,000 156,110 0 0 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500

259,000 0 0 259,000 325,000 156,110 0 0 0 مطالعه و پژوهش هاي ماموریت 
اجتماعی و فرهنگی 61503

259,000 0 0 259,000 325,000 156,110 0 0 796.9 325 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 13 مطالعه و پژوهش هاي اجتماعی 
و فرهنگی، سطح منطقه 615030113-21

2,416,000 0 0 2,416,000 3,038,744 1,352,172 0 0 0 موارد پیش بینی نشده 61700

2,416,000 0 0 2,416,000 3,038,744 1,352,172 0 0 0 اعتبارات فوریتهاي خدمات 
شهري 61706

2,416,000 0 0 2,416,000 3,038,744 1,352,172 0 0 1,208,000 2 مورد 1401 1401 منطقه 13
اعتبارات فوریتهاي خدمات 

شهري سامانه فوریت هاي شهري 
137،سطح منطقه

617060113-21

360,000,000 0 0 360,000,000 0 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه توسعه 
مدیریت و هوشمندسازي 62600

360,000,000 0 0 360,000,000 0 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه توسعه 
مدیریت و هوشمندسازي 62601

360,000,000 0 0 360,000,000 0 0 0 0 360,000,000 1 ندارد 1401 1401 منطقه 13 اجراي پروژه هاي مستمر توسعه 
محله اي، سطح منطقه 626010113-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 





مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
3,320,444,811 0 جمع کل

337,541,141 0 اجتماعی و فرهنگی 10000
13,122,050 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی 10300
4,980,000 0 غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 10304
4,980,000 49,800 100 تعداد غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 1030401-11
8,142,050 0 فرهنگ سازي و اجراي ورزش هاي همگانی 10305
3,951,400 4,939 800 مورد ترویج ورزش همگانی آقایان 1030501-11
4,190,650 5,238 800 مورد ترویج ورزش همگانی بانوان 1030502-11

12,493,140 0 ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان 10400
12,493,140 0 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403

6,890,000 8,613 800 مورد نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 1040304-11
603,140 22 28,000 نفر سال ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار) 1040305-11

5,000,000 10 500,000 مورد مدیریت و راهبري سمن سراها 1040309-11
704,000 0 حمایت، توانمندسازي و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت هاي اجتماعی و مردمی 10500
320,000 0 آموزش و ترویج کارآفرینی 10504
320,000 533 600 نفر آموزش و ترویج کارآفرینی 1050401-11
384,000 0 ارتقاي مشارکت هاي اجتماعی شهروندان 10506
384,000 1,920 200 نفر اجراي برنامه هاي مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی 1050601-11

40,326,000 0 توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و 
هنري

10800

8,030,000 0 نکوداشت مناسبت هاي مذهبی و ملی 10817
8,030,000 89,222 90 مورد نکوداشت مناسبت هاي دینی و ملی 1081702-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
21,457,500 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 10821

8,760,000 146,000 60 مورد اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 1082101-11
12,697,500 529,063 24 تعداد اجراي هنر عمومی(هنرهاي تجسمی و المان هاي شهري) 1082126-11
8,572,000 0 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10823
4,000,000 40,000 100 برنامه فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و معنوي 1082301-11
4,572,000 4,572 1,000 برنامه ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 1082302-11
2,266,500 0 آموزش حقوق و تکالیف شهروندي 10824
2,266,500 7,555 300 مورد آموزش شهروندي 1082401-11
3,056,537 0 حمایت از طرح هاي حوزه سالمت اجتماعی 11000
3,056,537 0 آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 11004
2,892,000 2,892 1,000 مورد آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 1100401-11

164,537 32,907 5 مورد بهبود سالمت اجتماعی و بهداشت روان 1100402-11
1,832,664 0 حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت هاي اجتماعی بانوان 11100

112,700 0 اجراي طرح هاي اجتماعی و فرهنگی کودکان 11102
112,700 22,540 5 مورد اجراي برنامه هاي دبیرخانه مصوبه شهر دوستدار کودك 1110201-11
986,000 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی، هنري ویژه بانوان 11104
986,000 197,200 5 مورد بهبود مشارکت پذیري و اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري ویژه بانوان 1110401-11
733,964 0 توانمندسازي اجتماعی بانوان 11105
733,964 91,746 8 مورد توانمندسازي اجتماعی بانوان 1110501-11

266,006,750 0 امور پشتیبانی 11700
10,915,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 11701

6,440,000 115,000 56 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 1170102-11
4,475,000 895,000 5 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 1170103-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
175,936,750 0 مزایا و کمک ها 11702

66,640,000 1,190,000 56 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 1170202-11
4,803,750 78,750 61 نفر سال هزینه ناهار 1170203-11
1,075,000 215,000 5 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 1170204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 1170205-11

36,905,000 605,000 61 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 1170206-11
12,000,000 400,000 30 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 1170207-11
10,370,000 170,000 61 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 1170208-11
7,198,000 118,000 61 نفر سال پاداش و عیدي 1170209-11

16,470,000 270,000 61 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 1170210-11
16,120,000 520,000 31 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 1170211-11
1,220,000 20,000 61 نفر سال 11-1170212 حق عائله مندي، اوالد

825,000 75,000 11 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 1170213-11
79,155,000 0 خدمات قراردادي 11705
10,375,000 415,000 25 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 1170509-11
7,200,000 450,000 16 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 1170510-11

26,250,000 1,050,000 25 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 1170511-11
16,800,000 1,050,000 16 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 1170512-11
11,250,000 450,000 25 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 1170513-11
7,280,000 455,000 16 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 1170514-11

287,985,500 0 حمل و نقل و ترافیک 20000
1,600,000 0 افزایش و توسعه ظرفیت هاي مدیریتی پلیس راهور 21600
1,600,000 0 اجراي برنامه هاي پلیس راهور 21606
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 14
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
1,600,000 160,000 10 برنامه اجراي برنامه انضباط و نظم بخشی بر حمل و نقل 2160601-11

286,385,500 0 امور پشتیبانی 22200
12,270,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 22201

6,900,000 115,000 60 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 2220102-11
5,370,000 895,000 6 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 2220103-11

189,175,500 0 مزایا و کمک ها 22202
71,400,000 1,190,000 60 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 2220202-11
5,197,500 78,750 66 نفر سال هزینه ناهار 2220203-11
1,290,000 215,000 6 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 2220204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 2220205-11

39,930,000 605,000 66 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 2220206-11
14,400,000 400,000 36 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 2220207-11
11,220,000 170,000 66 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 2220208-11
7,788,000 118,000 66 نفر سال پاداش و عیدي 2220209-11

17,820,000 270,000 66 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 2220210-11
15,600,000 520,000 30 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 2220211-11
1,320,000 20,000 66 نفر سال 11-2220212 حق عائله مندي، اوالد

900,000 75,000 12 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 2220213-11
84,940,000 0 خدمات قراردادي 22205
11,205,000 415,000 27 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 2220509-11

7,650,000 450,000 17 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 2220510-11
28,350,000 1,050,000 27 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 2220511-11
17,850,000 1,050,000 17 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 2220512-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 14
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
12,150,000 450,000 27 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 2220513-11
7,735,000 455,000 17 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 2220514-11

1,360,847,761 0 خدمات شهري 30000
359,452,281 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
359,452,281 0 نگهداري فضاي سبز 30106
359,452,281 36 10,000,000 متر مربع نگهداري فضاي سبز 3010601-11
684,019,980 0 مدیریت پسماند 30400
684,019,980 0 رفت و روب شهري 30408
684,019,980 2,736 250,000 متر مربع رفت و روب شهري 3040801-11
17,250,000 0 طرح هاي هدایت آب هاي سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه هاي عبوري از شهر 30700
17,250,000 0 برف روبی 30710
17,250,000 690 25,000 مورد خرید مصالح و تجهیزات عملیات برف روبی 3071001-11
12,740,000 0 بهبود محیط زیست شهري و بهداشت عمومی 30900
10,500,000 0 مبارزه با جانوران مضر شهري 30903
10,500,000 1,000 10,500 تعداد مبارزه با جانوران مضر شهري 3090301-11
2,240,000 0 آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهري 30905
2,240,000 10,000 224 برنامه آموزش، فرهنگ سازي و مشارکت شهروندي در حوزه محیط زیست شهري 3090501-11
1,000,000 0 ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهري 31100
1,000,000 0 ساماندهی صنایع و مشاغل 31103
1,000,000 10,000 100 مورد تهیه، نصب و جمع آوري سازه هاي موقت تبلیغات فرهنگی 3110302-11

286,385,500 0 امور پشتیبانی 31500
12,270,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 31501

6,900,000 115,000 60 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 3150102-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 14
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
5,370,000 895,000 6 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 3150103-11

189,175,500 0 مزایا و کمک ها 31502
71,400,000 1,190,000 60 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 3150202-11
5,197,500 78,750 66 نفر سال هزینه ناهار 3150203-11
1,290,000 215,000 6 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 3150204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 3150205-11

39,930,000 605,000 66 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 3150206-11
14,400,000 400,000 36 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 3150207-11
11,220,000 170,000 66 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 3150208-11
7,788,000 118,000 66 نفر سال پاداش و عیدي 3150209-11

17,820,000 270,000 66 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 3150210-11
15,600,000 520,000 30 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 3150211-11
1,320,000 20,000 66 نفر سال 11-3150212 حق عائله مندي، اوالد

900,000 75,000 12 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 3150213-11
84,940,000 0 خدمات قراردادي 31505
11,205,000 415,000 27 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 3150509-11

7,650,000 450,000 17 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 3150510-11
28,350,000 1,050,000 27 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 3150511-11
17,850,000 1,050,000 17 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 3150512-11
12,150,000 450,000 27 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 3150513-11
7,735,000 455,000 17 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 3150514-11

216,874,550 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000
28,097,550 0 تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و کاهش خطرپذیري شهر 40300
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 14
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
28,097,550 0 افزایش ایمنی اماکن 40306

5,184,600 518,460 10 مورد افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 4030602-11
13,200,000 4,000 3,300 متر طول الیروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه هاي رسوبگیر 4030604-11
9,712,950 2,523 3,850 متر طول الیروبی و بازسازي قنوات 4030605-11

188,777,000 0 امور پشتیبانی 40600
8,180,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 40601
4,600,000 115,000 40 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 4060102-11
3,580,000 895,000 4 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 4060103-11

124,622,000 0 مزایا و کمک ها 40602
47,600,000 1,190,000 40 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 4060202-11
3,465,000 78,750 44 نفر سال هزینه ناهار 4060203-11

860,000 215,000 4 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 4060204-11
26,620,000 605,000 44 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 4060206-11
9,200,000 400,000 23 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 4060207-11
7,480,000 170,000 44 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 4060208-11
5,192,000 118,000 44 نفر سال پاداش و عیدي 4060209-11

11,880,000 270,000 44 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 4060210-11
10,920,000 520,000 21 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 4060211-11

880,000 20,000 44 نفر سال 11-4060212 حق عائله مندي، اوالد
525,000 75,000 7 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 4060213-11

55,975,000 0 خدمات قراردادي 40605
7,470,000 415,000 18 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 4060509-11
4,950,000 450,000 11 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 4060510-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 14
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
18,900,000 1,050,000 18 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 4060511-11
11,550,000 1,050,000 11 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 4060512-11
8,100,000 450,000 18 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 4060513-11
5,005,000 455,000 11 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 4060514-11

282,785,500 0 شهرسازي و معماري 50000
282,785,500 0 امور پشتیبانی 50900
12,270,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 50901

6,900,000 115,000 60 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 5090102-11
5,370,000 895,000 6 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 5090103-11

189,445,500 0 مزایا و کمک ها 50902
71,400,000 1,190,000 60 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 5090202-11
5,197,500 78,750 66 نفر سال هزینه ناهار 5090203-11
1,290,000 215,000 6 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 5090204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 5090205-11

39,930,000 605,000 66 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 5090206-11
14,000,000 400,000 35 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 5090207-11
11,220,000 170,000 66 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 5090208-11
7,788,000 118,000 66 نفر سال پاداش و عیدي 5090209-11

17,820,000 270,000 66 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 5090210-11
16,120,000 520,000 31 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 5090211-11
1,320,000 20,000 66 نفر سال 11-5090212 حق عائله مندي، اوالد
1,050,000 75,000 14 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 5090213-11

81,070,000 0 خدمات قراردادي 50905
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 14
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
10,790,000 415,000 26 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 5090509-11
7,200,000 450,000 16 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 5090510-11

27,300,000 1,050,000 26 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 5090511-11
16,800,000 1,050,000 16 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 5090512-11
11,700,000 450,000 26 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 5090513-11
7,280,000 455,000 16 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 5090514-11

834,410,359 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
827,936,559 0 امور پشتیبانی 60800
24,105,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
14,260,000 115,000 124 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 6080102-11
9,845,000 895,000 11 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080103-11

385,541,250 0 مزایا و کمک ها 60802
147,560,000 1,190,000 124 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 6080202-11
10,631,250 78,750 135 نفر سال هزینه ناهار 6080203-11
2,365,000 215,000 11 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 6080205-11

81,675,000 605,000 135 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 6080206-11
29,600,000 400,000 74 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 6080207-11
22,950,000 170,000 135 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 6080208-11
15,930,000 118,000 135 نفر سال پاداش و عیدي 6080209-11
36,450,000 270,000 135 نفر سال ... فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 6080210-11
31,720,000 520,000 61 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 6080211-11
2,700,000 20,000 135 نفر سال 11-6080212 حق عائله مندي، اوالد
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
1,650,000 75,000 22 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 6080213-11
2,100,995 0 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803
2,100,995 3,232 650 تعداد پست، اینترنت و تلفن 6080304-11

122,374,405 0 اجاره بهاء و کرایه 60804
96,484,300 1,072,048 90 دستگاه کرایه وسائط نقلیه 6080401-11
25,890,105 51,780 500 دستگاه روز کرایه وسائط نقلیه سنگین 6080406-11

185,996,133 0 خدمات قراردادي 60805
2,100,980 35 59,687 متر مربع نگهداري و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات 6080501-11

210,078 3,501 60 دستگاه نگهداري و تعمیرات وسایل اداري 6080502-11
258,315 5,166 50 دستگاه نگهداري و تعمیرات جزئی ماشین آالت و وسایط نقلیه 6080503-11
644,250 3 195,240 تعداد تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس 6080504-11
69,080 173 400 مورد خدمات قراردادي،هزینه هاي بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهاي دسته چک و غیره 6080505-11

1,888,582 329 5,746 نفر ساعت حق الجلسه، حق الزحمه ، حق التدریس 6080506-11
23,240,000 415,000 56 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 6080509-11
7,114,848 61,335 116 قرارداد بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزي 6080510-11

15,300,000 450,000 34 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 6080523-11
58,800,000 1,050,000 56 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 6080524-11
35,700,000 1,050,000 34 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 6080525-11
25,200,000 450,000 56 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 6080526-11
15,470,000 455,000 34 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 6080527-11

105,183,071 0 هزینه سوخت 60806
4,388,650 73 60,450 متر مربع سوخت دستگاههاي حرارتی 6080601-11
1,296,900 12,969 100 دستگاه سوخت وسائل نقلیه 6080602-11

420 

جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 14
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
3,198,000 4,023 795 نفر سال آب بها مصرفی اداري 6080603-11
6,195,480 103 60,000 متر مربع بهاي برق مصرفی اداري 6080604-11
2,075,400 1 1,800,000 متر مربع آب بهاي پارکها و میادین 6080605-11

88,028,641 62 1,414,092 متر مربع بهاي برق پارك ها و میادین 6080606-11
2,635,705 0 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807

636,836 100 6,366 متر مربع خرید لوازم جزیی ساختمان 6080701-11
190,086 1,000 190 نفر سال خرید لوازم مصرفی اداري 6080702-11
280,130 2,801 100 دستگاه لوازم یدکی وسائط نقلیه 6080703-11
220,473 1,470 150 نفر سال لباس کارکنان و لوازم خواب 6080704-11

1,244,012 1,704 730 مورد سایرموادو لوازم مصرف شدنی 6080705-11
64,168 8 7,639 متر مربع لوازم تنظیف 6080706-11

5,185,000 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500
5,185,000 0 آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی 61505
5,185,000 1,005 5,158 نفر ساعت آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 6150501-11
1,288,800 0 دیپلماسی شهري 62200
1,288,800 0 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201
1,288,800 64,440 20 مورد راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 6220101-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 14
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

1,925,025,588 0 0 1,625,815,000 839,687,166 371,913,221 24,640,700 46,436,946 0 جمع کل

136,920,000 0 0 136,920,000 61,212,000 21,187,639 0 0 0 اجتماعی و فرهنگی 10000

8,057,000 0 0 8,057,000 9,717,000 2,125,990 0 0 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و 
نشاط اجتماعی 10300

6,736,000 0 0 6,736,000 8,125,000 1,488,990 0 0 0 توسعه و تجهیز فضاهاي ورزشی 10307

6,736,000 0 0 6,736,000 8,125,000 1,488,990 0 0 9,949.8 677 متر مربع 1401 1401 منطقه 14
توسعه و تجهیز زمین هاي 

ورزشی روباز و چمن مصنوعی، 
سطح منطقه

103070214-21

1,321,000 0 0 1,321,000 1,592,000 637,000 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن 
ورزشی 10308

1,321,000 0 0 1,321,000 1,592,000 637,000 0 0 4,403.3 300 متر مربع 1401 1401 منطقه 14 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن 
ورزشی، سطح منطقه 103080114-21

128,863,000 0 0 128,863,000 51,495,000 19,061,650 0 0 0

توسعه و حمایت از زیرساخت ها، 
ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح 

هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی 
و هنري

10800

943,000 0 0 943,000 1,137,000 207,289 0 0 0 تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و 
قرائت خانه ها 10802

943,000 0 0 943,000 1,137,000 207,289 0 0 9,430 100 متر مربع 1401 1401 منطقه 14 تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و 
قرائت خانه ها، سطح منطقه 108020114-21

8,788,000 0 0 8,788,000 10,600,000 4,940,880 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی 
و هنري 10809

8,788,000 0 0 8,788,000 10,600,000 4,940,880 0 0 9,250.5 950 متر مربع 1401 1401 منطقه 14 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی 
و هنري، سطح منطقه 108090114-21

5,178,000 0 0 5,178,000 6,250,000 8,799,684 0 0 0 تعمیر و تجهیز سراي محله 10812

5,178,000 0 0 5,178,000 6,250,000 8,799,684 0 0 15,410.7 336 متر مربع 1401 1401 منطقه 14 تعمیر و تجهیز سراي محله، 
سطح منطقه 108120114-21

13,709,000 0 0 13,709,000 9,078,000 1,090,000 0 0 0 کمک به ساخت و توسعه مساجد 
و اماکن مذهبی 10814
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 14
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

13,709,000 0 0 13,709,000 9,078,000 1,090,000 0 0 45,244.2 303
تعداد 
مسجد 1401 1401 منطقه 14 کمک به تجهیز مساجد، سطح 

منطقه 108141014-21

80,000,000 0 0 80,000,000 0 0 0 0 0 مرمت و بازسازي فضاهاي با 
هویت فرهنگی و تاریخی 10819

80,000,000 0 0 80,000,000 0 0 0 0 20,000 4,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 14 مرمت، بازسازي و احیاء بناي 
تاریخی باغ وثوق الدوله 108190114-21

20,245,000 0 0 20,245,000 24,430,000 4,023,796 0 0 0 حمایت از توسعه و تجهیز مدارس 10827

20,245,000 0 0 20,245,000 24,430,000 4,023,796 0 0 809,800 25
تعداد 
مدرسه 1401 1401 منطقه 14 کمک به توسعه و تجهیز مدارس، 

سطح منطقه 108270114-21

785,021,637 0 0 615,601,000 403,353,262 225,041,937 21,511,506 27,510,313 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

119,137,168 0 0 44,342,000 30,330,850 13,811,203 21,511,506 27,510,313 0
توسعه، تجهیز و نگهداري سامانه 

هاي حمل و نقل عمومی غیر 
ریلی

20200

96,613,168 0 0 21,818,000 23,223,600 13,177,349 21,511,506 27,510,313 0 احداث ایستگاه هاي حمل و نقل 
عمومی غیرریلی 20203

6,818,000 0 0 6,818,000 8,223,600 2,404,000 0 0 252,518.5 27 ایستگاه 1401 1401 منطقه 14
احداث ایستگاه و پل همسطح 

ایستگاه حمل و نقل عمومی 
غیرریلی، سطح منطقه

202030114-21

89,795,168 0 0 15,000,000 15,000,000 10,773,349 21,511,506 27,510,313 299,317.2 300 متر مربع 1401 1396 منطقه 14 محوطه سازي ایستگاه متروخط 
6 و 7 202030314-21

22,524,000 0 0 22,524,000 7,107,250 633,854 0 0 0 تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل 
و نقل عمومی غیر ریلی 20210

22,524,000 0 0 22,524,000 7,107,250 633,854 0 0 32,929.8 684 ایستگاه 1401 1401 منطقه 14
تعمیر و تجهیز پل همسطح و 
ایستگاه هاي اتوبوس عادي و 

تندرو، سطح منطقه
202100114-21

37,438,000 0 0 37,438,000 33,452,620 18,779,954 0 0 0 افزایش ایمنی و هوشمندسازي 
حمل و نقل و ترافیک شهر 20400

17,496,000 0 0 17,496,000 21,104,000 11,078,889 0 0 0 اجراي عالیم افقی ترافیکی 20408
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 14
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

17,496,000 0 0 17,496,000 21,104,000 11,078,889 0 0 663.2 26,380 متر طول 1401 1401 منطقه 14 اجراي عالیم افقی ترافیکی، سطح 
منطقه 204080114-21

11,646,000 0 0 11,646,000 6,217,000 3,864,923 0 0 0 تعمیر و تعویض تجهیزات 
ترافیکی 20410

11,646,000 0 0 11,646,000 6,217,000 3,864,923 0 0 4,559.9 2,554 عدد 1401 1401 منطقه 14 تعمیر و تعویض عالئم عمودي و 
تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه 204100114-21

8,114,000 0 0 8,114,000 5,912,500 3,774,717 0 0 0 تعمیر و تعویض گاردریل و نرده 
ایمنی معابر 20412

8,114,000 0 0 8,114,000 5,912,500 3,774,717 0 0 16,593 489 متر طول 1401 1401 منطقه 14 تعمیر و تعویض نرده و حفاظ 
ایمنی معابر، سطح منطقه 204120114-21

182,000 0 0 182,000 219,120 61,425 0 0 0 تهیه و نصب چراغ هاي راهنمایی 
و رانندگی 20414

182,000 0 0 182,000 219,120 61,425 0 0 91,000 2 تقاطع 1401 1401 منطقه 14
نصب چراغ هوشمند و عالیم 

هشدار دهنده و خط کشی جهت 
گذر دانش آموزان

204140214-21

53,163,000 0 0 53,163,000 3,815,200 1,368,200 0 0 0 توسعه، تجهیز و نگهداري پایانه 
هاي مسافري شهري 20500

50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0 0 0 احداث و توسعه پایانه ها و پارك 
سوارهاي درون شهري 20501

50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0 0 50,000 1,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 14 مسقف کردن پایانه تاکسیرانی 
شهید محالتی 205010314-21

3,163,000 0 0 3,163,000 3,815,200 1,368,200 0 0 0 تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك 
سوارهاي درون شهري 20504

3,163,000 0 0 3,163,000 3,815,200 1,368,200 0 0 1,581,500 2 تعداد 1401 1401 منطقه 14
تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك 

سوارهاي درون شهري، سطح 
منطقه

205040114-21

575,283,469 0 0 480,658,000 335,754,592 191,082,580 0 0 0 توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور 
و مرور شهري 20900

27,159,000 0 0 27,159,000 25,761,000 17,625,382 0 0 0 طراحی و اصالح هندسی معابر و 
تقاطع هاي موجود 20914
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 14
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

25,501,000 0 0 25,501,000 25,761,000 17,625,382 0 0 20,732.5 1,230 متر مربع 1401 1401 منطقه 14 طراحی و اصالح هندسی معابر، 
سطح منطقه 209140114-21

1,658,000 0 0 1,658,000 0 0 0 0 829 2,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 14 ایمن سازي و رفع نقاط حادثه 
خیز ترافیکی، سطح منطقه 209140414-21

112,296,100 0 0 75,855,000 22,500,000 13,941,100 0 0 0 احداث و توسعه معابر غیر 
بزرگراهی 20920

66,441,100 0 0 30,000,000 22,500,000 13,941,100 0 0 5,301.3 12,533 متر مربع 1401 1399 منطقه 14
احداث ادامه خیابان اهللا اکبر 
حدفاصل گلشناس تا خیابان 

حسینی
209200214-21

45,855,000 0 0 45,855,000 0 0 0 0 45,855 1,000 متر طول 1401 1401 منطقه 14

ایمن سازي، پایدارسازي و احداث 
دیوار حائل پل خاوران تقاطع 

بزرگراه امام علی (ع) و ساماندهی 
محور مجاور

209200314-21

93,184,369 0 0 35,000,000 45,000,000 13,184,369 0 0 0 احداث و توسعه تقاطع غیر 
همسطح 20924

93,184,369 0 0 35,000,000 45,000,000 13,184,369 0 0 218,742.7 426 متر مربع 1401 1399 منطقه 14
احداث پل همسطح سواره رو 
تقاطع بلوار ابوذر و خ پاسدار 

گمنام
209240114-21

123,054,000 0 0 123,054,000 137,499,892 86,854,938 0 0 0 مرمت و بهسازي معابر غیر 
20925 بزرگراهی

66,709,000 0 0 66,709,000 75,000,020 45,816,439 0 0 4,447.3 15,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 14
لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار 
حفاري و همسطح سازي دریچه 

هاي معابر سطح منطقه
209250114-21

56,345,000 0 0 56,345,000 62,499,872 41,038,499 0 0 4,508 12,499 متر مربع 1401 1401 منطقه 14 بهسازي و نوسازي معابر غیر 
بزرگراهی، سطح منطقه 209253614-21

25,283,000 0 0 25,283,000 20,497,200 14,694,615 0 0 0 نصب و ترمیم، سنگدال، جداول 20926

25,283,000 0 0 25,283,000 20,497,200 14,694,615 0 0 1,233.5 20,497 عدد 1401 1401 منطقه 14 نصب و ترمیم سنگدال و جداول، 
سطح منطقه 209260114-21

2,580,000 0 0 2,580,000 3,111,000 1,066,114 0 0 0 بهسازي معابرجهت تردد معلولین 
و سالمندان 20929
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 14
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

2,580,000 0 0 2,580,000 3,111,000 1,066,114 0 0 5,810.8 444 متر مربع 1401 1401 منطقه 14
بهسازي معابر جهت تردد 

معلولین و سالمندان، سطح 
منطقه

209290114-21

55,980,000 0 0 55,980,000 38,399,400 29,689,828 0 0 0 احداث، تجهیز و بهسازي پیاده 
روها و پیاده راه ها 20930

5,182,000 0 0 5,182,000 6,250,000 3,249,887 0 0 5,392.3 961 متر مربع 1401 1401 منطقه 14 احداث و تجهیز پیاده روها، سطح 
منطقه 209300114-21

14,508,000 0 0 14,508,000 12,500,000 8,656,562 0 0 5,803.2 2,500 متر مربع 1401 1401 منطقه 14
مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و 

همسطح سازي دریچه، سطح 
منطقه

209300314-21

747,000 0 0 747,000 900,000 283,363 0 0 4,150 180 متر مربع 1401 1401 منطقه 14
مناسب سازي وضعیت حمل و 
نقل و ترافیک (شهر دوستدار 

کودك)
209300414-21

15,543,000 0 0 15,543,000 18,749,400 17,500,016 0 0 5,389.4 2,884 متر مربع 1401 1401 منطقه 14 بهسازي و نوسازي پیاده روها و 
پیاده راه ها، سطح منطقه 209300514-21

20,000,000 0 0 20,000,000 0 0 0 0 2,000 10,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 14
احداث پیاده راه سبز کندرو 

بزرگراه امام علی(ع) حد فاصل 
پیروزي تا بلوار پاسدار گمنام

209301114-21

16,622,000 0 0 16,622,000 20,050,000 3,718,978 0 0 0 احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده 20931

16,622,000 0 0 16,622,000 20,050,000 3,718,978 0 0 166,220 100
متر طول 

عرشه 1401 1401 منطقه 14 احداث و بهسازي پل هاي عابر 
پیاده سطح منطقه 209310114-21

100,000,000 0 0 100,000,000 0 0 0 0 0 تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر 
عابرپیاده 20932

50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0 0 5,000,000 10
متر طول 

عرشه 1401 1401 منطقه 14
مکانیزه کردن پل عابر پیاده 
شهید محالتی محله صاحب 

الزمان (عج)
209320314-21

50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0 0 5,000,000 10
متر طول 

عرشه 1401 1401 منطقه 14
مکانیزه کردن پل عابر پیاده 

ایستگاه بی آرتی پاسدار گمنام و 
امام علی

209320414-21

16,431,000 0 0 16,431,000 19,820,600 9,526,798 0 0 0 مرمت و بهسازي و تجهیز معابر و 
سامانه ویژه دوچرخه 20934
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 14
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

16,431,000 0 0 16,431,000 19,820,600 9,526,798 0 0 8,290.1 1,982 متر طول 1401 1401 منطقه 14 توسعه، تعمیر و تجهیز معابر 
دوچرخه، سطح منطقه 209340114-21

2,694,000 0 0 2,694,000 3,115,500 780,458 0 0 0 تعمیر و تجهیز پارك هاي 
آموزش ترافیک 20936

2,694,000 0 0 2,694,000 3,115,500 780,458 0 0 6,221.7 433 متر مربع 1401 1401 منطقه 14 تعمیر و تجهیز پارك هاي 
آموزش ترافیک، سطح منطقه 209360114-21

324,217,283 0 0 269,621,000 267,941,534 91,403,735 3,129,194 18,926,633 0 خدمات شهري 30000

142,253,283 0 0 102,657,000 93,437,100 29,761,589 3,129,194 18,926,633 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز 
شهري و پیراشهري 30100

54,082,000 0 0 54,082,000 50,000,000 17,004,394 0 0 0 باز پیرایی، مناسب سازي و 
تجهیز بوستان ها وفضاي سبز 30104

46,621,000 0 0 46,621,000 43,000,000 11,151,177 0 0 3,108.1 15,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 14 بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان 
ها و فضاي سبز، سطح منطقه 301040114-21

5,803,000 0 0 5,803,000 7,000,000 5,853,217 0 0 1,658 3,500 تعداد 1401 1401 منطقه 14 تامین درخت و درختچه و گل و 
گیاه، سطح منطقه 301040214-21

1,658,000 0 0 1,658,000 0 0 0 0 16,580 100 متر مربع 1401 1401 منطقه 14
ایمن سازي و استانداردسازي 

وسایل بازي کودکان در بوستان 
هاي سطح منطقه

301040614-21

64,596,283 0 0 25,000,000 15,000,000 2,540,456 3,129,194 18,926,633 0 توسعه جنگلکاري و کمربند سبز 
پیرامون شهر 30105

64,596,283 0 0 25,000,000 15,000,000 2,540,456 3,129,194 18,926,633 11,076.2 5,832 هکتار 1401 1393 منطقه 14
توسعه جنگل و کمربند سبز 

پیرامون شهر،جنگلکاري قصر 
فیروزه (محله 25)

301050114-21

23,575,000 0 0 23,575,000 28,437,100 10,216,739 0 0 0 طراحی و اجراي شبکه هاي 
آبرسانی فضاي سبز 30107

23,575,000 0 0 23,575,000 28,437,100 10,216,739 0 0 1,658 14,219 متر مربع 1401 1401 منطقه 14
هوشمندسازي، طراحی و اجراي 
شبکه هاي آبرسانی فضاي سبز، 

سطح منطقه
301070114-21

54,411,000 0 0 54,411,000 46,819,956 21,534,076 0 0 0 زیباسازي منظر شهري 30200

10,218,000 0 0 10,218,000 9,325,000 4,961,384 0 0 0 رنگ آمیزي و پاکسازي نما 30201
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 14
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

10,218,000 0 0 10,218,000 9,325,000 4,961,384 0 0 1,575.4 6,486 متر مربع 1401 1401 منطقه 14 رنگ آمیزي و پاکسازي نما، 
سطح منطقه 302010114-21

2,017,000 0 0 2,017,000 1,620,000 802,855 0 0 0 تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، 
تزئینی، مجسمه و تندیس 30203

2,017,000 0 0 2,017,000 1,620,000 802,855 0 0 288,142.9 7 تعداد 1401 1401 منطقه 14
تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، 

شناسایی معابر و مجسمه و 
تندیس، سطح منطقه

302030114-21

26,528,000 0 0 26,528,000 22,000,000 7,482,584 0 0 0 ساماندهی و مناسب سازي 
میادین و معابر خاص شهر 30204

26,528,000 0 0 26,528,000 22,000,000 7,482,584 0 0 6,029.1 4,400 متر مربع 1401 1401 منطقه 14
ساماندهی و مناسب سازي 

میادین و معابر خاص شهر، سطح 
منطقه

302040114-21

11,295,000 0 0 11,295,000 10,624,956 6,434,164 0 0 0 نورپردازي و زیباسازي معابر 30206

11,295,000 0 0 11,295,000 10,624,956 6,434,164 0 0 53,278.3 212 متر مربع 1401 1401 منطقه 14 نورپردازي و زیباسازي معابر، 
سطح منطقه 302060114-21

4,353,000 0 0 4,353,000 3,250,000 1,853,089 0 0 0 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی 30208

4,353,000 0 0 4,353,000 3,250,000 1,853,089 0 0 2,072.9 2,100 متر مربع 1401 1401 منطقه 14 نقاشی دیواري و گرافیک 
محیطی، سطح منطقه 302080114-21

45,221,000 0 0 30,221,000 33,360,000 11,441,657 0 0 0 مدیریت پسماند 30400

45,221,000 0 0 30,221,000 33,360,000 11,441,657 0 0 0 احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات 
جمع آوري و پردازش پسماند 30406

15,221,000 0 0 15,221,000 18,360,000 11,441,657 0 0 33,161.2 459 عدد 1401 1401 منطقه 14 خرید مخازن پسماند 304060314-21

30,000,000 0 0 15,000,000 15,000,000 0 0 0 40,540.5 740 متر مربع 1401 1400 منطقه 14 احداث سایت برفروبی منطقه 14 304060514-21

69,728,000 0 0 69,728,000 79,124,478 25,267,375 0 0 0

طرح هاي هدایت آب هاي 
سطحی و ساماندهی سیل ها، رود 
دره ها و رودخانه هاي عبوري از 

شهر

30700

3,626,000 0 0 3,626,000 4,374,502 1,872,591 0 0 0 کنترل و پایش آب هاي سطحی 
و زیرزمینی 30702
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 14
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

3,626,000 0 0 3,626,000 4,374,502 1,872,591 0 0 906,500 4 پروژه 1401 1401 منطقه 14 کنترل و پایش آب هاي سطحی 
و زیرزمینی سطح منطقه 307020114-21

29,841,000 0 0 29,841,000 36,000,000 17,640,750 0 0 0 احداث شبکه هاي اصلی هدایت و 
جمع آوري آبهاي سطحی 30703

29,841,000 0 0 29,841,000 36,000,000 17,640,750 0 0 236,833.3 126 متر طول 1401 1401 منطقه 14
احداث و بهسازي شبکه هاي 

اصلی هدایت و جمع آوري آبهاي 
سطحی، سطح منطقه

307030114-21

5,181,000 0 0 5,181,000 6,249,976 2,047,869 0 0 0 مرمت و بهسازي شبکه اصلی 
جمع آوري آبهاي سطحی 30704

5,181,000 0 0 5,181,000 6,249,976 2,047,869 0 0 167,129 31 متر طول 1401 1401 منطقه 14

مرمت و بهسازي شبکه اصلی 
جمع آوري آبهاي سطحی شامل 

مسیل ها و کانال هاي 
سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، 

آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و 
رسوب گیر، سطح منطقه

307040114-21

14,500,000 0 0 14,500,000 12,500,000 1,847,332 0 0 0 احداث شبکه فرعی جمع آوري 
آبهاي سطحی 30707

14,500,000 0 0 14,500,000 12,500,000 1,847,332 0 0 12,435.7 1,166 متر طول 1401 1401 منطقه 14
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه 

شبکه فرعی جمع آوري آبهاي 
سطحی، سطح منطقه

307070114-21

16,580,000 0 0 16,580,000 20,000,000 1,858,832 0 0 0 استفاده مجدد از پساب و رواناب 
سطحی 30711

16,580,000 0 0 16,580,000 20,000,000 1,858,832 0 0 75,363.6 220 دستگاه 1401 1401 منطقه 14

طراحی و اجراي روش هاي 
بازیافت و بازچرخانی آب و 

سیستم هاي تصفیه فاضالب، 
سطح منطقه

307110214-21

8,562,000 0 0 8,562,000 10,325,000 2,034,038 0 0 0 بهبود محیط زیست شهري و 
بهداشت عمومی 30900

1,432,000 0 0 1,432,000 1,725,000 1,000,000 0 0 0 تهیه و اجراي طرح هاي زیست 
محیطی 30901
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 14
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

730,000 0 0 730,000 880,000 350,000 0 0 829.5 880 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 14

استقرار و نگهداشت نظام مدیریت 
محیط زیست ایزو 14001 در 

سازمانها و شرکتها و مناطق 22
گانه

309010214-21

415,000 0 0 415,000 500,000 650,000 0 0 830 500 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 14
ارزیابی اثرات زیست محیطی 
پروژه هاي عمرانی، تولیدي و 

اقتصادي شهرداري تهران
309010314-21

287,000 0 0 287,000 345,000 0 0 0 831.9 345 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 14

شناسایی و پایش کمی و کیفی 
منابع، شاخص ها و آالینده هاي 
محیط زیست و ارائه راهکارهاي 

رفع آلودگی سطح منطقه

309010414-21

7,130,000 0 0 7,130,000 8,600,000 1,034,038 0 0 0 توسعه انرژي هاي نو 30904

4,145,000 0 0 4,145,000 5,000,000 727,479 0 0 41,450 100 دستگاه 1401 1393 منطقه 14 توسعه انرژي هاي نو 309040214-21

2,985,000 0 0 2,985,000 3,600,000 306,559 0 0 271,363.6 11 ساختمان 1401 1401 منطقه 14
بهینه سازي مصرف انرژي و 

منابع در ساختمانهاي شهرداري 
تهران

309040314-21

4,042,000 0 0 4,042,000 4,875,000 1,365,000 0 0 0 توسعه و نگهداري تاسیسات 
شهري 31000

4,042,000 0 0 4,042,000 4,875,000 1,365,000 0 0 0
تعمیر، تجهیز و مناسب سازي 

آبخوري ها و سرویس هاي 
بهداشتی عمومی

31008

4,042,000 0 0 4,042,000 4,875,000 1,365,000 0 0 84,208.3 48 چشمه 1401 1401 منطقه 14

تعمیر، تجهیز و مناسب سازي 
آبخوري ها و سرویس هاي 

بهداشتی عمومی در معابر، سطح 
منطقه

310080114-21

205,193,668 0 0 130,000,000 64,999,970 10,193,698 0 0 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000

71,541,629 0 0 30,000,000 34,999,900 6,541,729 0 0 0 ارتقاي تاب آوري شهري، 
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 40200

71,541,629 0 0 30,000,000 34,999,900 6,541,729 0 0 0 احداث پایگاه هاي پشتیبانی 
مدیریت بحران 40203
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 14
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

71,541,629 0 0 30,000,000 34,999,900 6,541,729 0 0 174,491.8 410 متر مربع 1401 1399 منطقه 14
احداث پایگاه هاي پشتیبانی 

مدیریت بحران، سوله بحران امام 
علی (ع)

402030214-21

133,652,039 0 0 100,000,000 30,000,070 3,651,969 0 0 0 تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و 
کاهش خطرپذیري شهر 40300

133,652,039 0 0 100,000,000 30,000,070 3,651,969 0 0 0
توسعه و بهسازي مسیل ها، 

حوضچه هاي رسوبگیر و مخازن 
تعدیل کننده سیالب

40311

133,652,039 0 0 100,000,000 30,000,070 3,651,969 0 0 21,218 6,299 نفر ساعت 1401 1399 منطقه 14 ایمن سازي مسیل ابوذر 403110114-21

473,673,000 0 0 473,673,000 42,180,400 24,086,212 0 0 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي 
شهري 60000

37,720,000 0 0 37,720,000 35,000,000 19,661,537 0 0 0 تحول اداري و مدیریت عملکرد 60200

37,720,000 0 0 37,720,000 35,000,000 19,661,537 0 0 0 بازسازي و تعمیرات اساسی 
ساختمان هاي اداري 60209

37,720,000 0 0 37,720,000 35,000,000 19,661,537 0 0 53,885.7 700 متر مربع 1401 1401 منطقه 14
مقاوم سازي، بازسازي و تعمیرات 

اساسی ساختمان هاي اداري، 
سطح منطقه

602090114-21

332,000 0 0 332,000 400,000 225,000 0 0 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500

332,000 0 0 332,000 400,000 225,000 0 0 0 مطالعه و پژوهش هاي ماموریت 
اجتماعی و فرهنگی 61503

332,000 0 0 332,000 400,000 225,000 0 0 830 400 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 14 مطالعه و پژوهش هاي اجتماعی 
و فرهنگی، سطح منطقه 615030114-21

5,621,000 0 0 5,621,000 6,780,400 4,199,676 0 0 0 موارد پیش بینی نشده 61700

5,621,000 0 0 5,621,000 6,780,400 4,199,676 0 0 0 اعتبارات فوریتهاي خدمات 
شهري 61706

5,621,000 0 0 5,621,000 6,780,400 4,199,676 0 0 839 6,700 مورد 1401 1401 منطقه 14
اعتبارات فوریتهاي خدمات 

شهري سامانه فوریت هاي شهري 
137،سطح منطقه

617060114-21

430,000,000 0 0 430,000,000 0 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه توسعه 
مدیریت و هوشمندسازي 62600
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 14
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

430,000,000 0 0 430,000,000 0 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه توسعه 
مدیریت و هوشمندسازي 62601

430,000,000 0 0 430,000,000 0 0 0 0 430,000,000 1 ندارد 1401 1401 منطقه 14 اجراي پروژه هاي مستمر توسعه 
محله اي، سطح منطقه 626010114-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 14
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
5,022,140,633 0 جمع کل

494,389,526 0 اجتماعی و فرهنگی 10000
13,631,106 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی 10300
5,059,356 0 غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 10304
5,059,356 101 50,000 تعداد غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 1030401-11
8,571,750 0 فرهنگ سازي و اجراي ورزش هاي همگانی 10305
4,171,750 948 4,400 مورد ترویج ورزش همگانی آقایان 1030501-11
4,400,000 978 4,500 مورد ترویج ورزش همگانی بانوان 1030502-11

23,085,920 0 ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان 10400
23,085,920 0 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
16,440,000 5,480 3,000 مورد نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 1040304-11
1,645,920 28,378 58 نفر سال ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار) 1040305-11
5,000,000 500,000 10 مورد مدیریت و راهبري سمن سراها 1040309-11

703,800 0 حمایت، توانمندسازي و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت هاي اجتماعی و مردمی 10500
319,800 0 آموزش و ترویج کارآفرینی 10504
319,800 640 500 نفر آموزش و ترویج کارآفرینی 1050401-11
384,000 0 ارتقاي مشارکت هاي اجتماعی شهروندان 10506
384,000 233 1,650 نفر اجراي برنامه هاي مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی 1050601-11

40,969,200 0 توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و 
هنري

10800

8,900,000 0 نکوداشت مناسبت هاي مذهبی و ملی 10817
8,900,000 356,000 25 مورد نکوداشت مناسبت هاي دینی و ملی 1081702-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 15
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
21,030,000 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 10821

9,600,000 320,000 30 مورد اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 1082101-11
11,430,000 635,000 18 تعداد اجراي هنر عمومی(هنرهاي تجسمی و المان هاي شهري) 1082126-11
9,150,000 0 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10823
4,500,000 118,421 38 برنامه فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و معنوي 1082301-11
4,650,000 10,000 465 برنامه ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 1082302-11
1,889,200 0 آموزش حقوق و تکالیف شهروندي 10824
1,889,200 320 5,904 مورد آموزش شهروندي 1082401-11
4,182,000 0 حمایت از طرح هاي حوزه سالمت اجتماعی 11000
4,182,000 0 آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 11004
3,962,000 1,495 2,650 مورد آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 1100401-11

220,000 44,000 5 مورد بهبود سالمت اجتماعی و بهداشت روان 1100402-11
2,885,000 0 حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت هاي اجتماعی بانوان 11100

185,000 0 اجراي طرح هاي اجتماعی و فرهنگی کودکان 11102
185,000 46,250 4 مورد اجراي برنامه هاي دبیرخانه مصوبه شهر دوستدار کودك 1110201-11

1,200,000 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی، هنري ویژه بانوان 11104
1,200,000 75,000 16 مورد بهبود مشارکت پذیري و اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري ویژه بانوان 1110401-11
1,500,000 0 توانمندسازي اجتماعی بانوان 11105
1,500,000 375,000 4 مورد توانمندسازي اجتماعی بانوان 1110501-11

408,932,500 0 امور پشتیبانی 11700
17,370,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 11701
9,315,000 115,000 81 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 1170102-11
8,055,000 895,000 9 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 1170103-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
258,187,500 0 مزایا و کمک ها 11702

96,390,000 1,190,000 81 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 1170202-11
7,087,500 78,750 90 نفر سال هزینه ناهار 1170203-11
1,935,000 215,000 9 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 1170204-11
4,620,000 2,310,000 2 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 1170205-11

54,450,000 605,000 90 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 1170206-11
20,800,000 400,000 52 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 1170207-11
15,300,000 170,000 90 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 1170208-11
10,620,000 118,000 90 نفر سال پاداش و عیدي 1170209-11
24,300,000 270,000 90 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 1170210-11
19,760,000 520,000 38 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 1170211-11
1,800,000 20,000 90 نفر سال 11-1170212 حق عائله مندي، اوالد
1,125,000 75,000 15 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 1170213-11

133,375,000 0 خدمات قراردادي 11705
15,770,000 415,000 38 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 1170509-11
13,950,000 450,000 31 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 1170510-11
39,900,000 1,050,000 38 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 1170511-11
32,550,000 1,050,000 31 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 1170512-11
17,100,000 450,000 38 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 1170513-11
14,105,000 455,000 31 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 1170514-11

355,351,500 0 حمل و نقل و ترافیک 20000
2,400,000 0 افزایش و توسعه ظرفیت هاي مدیریتی پلیس راهور 21600
2,400,000 0 اجراي برنامه هاي پلیس راهور 21606
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
2,400,000 240,000 10 برنامه اجراي برنامه انضباط و نظم بخشی بر حمل و نقل 2160601-11

352,951,500 0 امور پشتیبانی 22200
15,210,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 22201
8,050,000 115,000 70 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 2220102-11
7,160,000 895,000 8 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 2220103-11

221,761,500 0 مزایا و کمک ها 22202
83,300,000 1,190,000 70 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 2220202-11

6,142,500 78,750 78 نفر سال هزینه ناهار 2220203-11
1,720,000 215,000 8 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 2220204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 2220205-11

47,190,000 605,000 78 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 2220206-11
18,400,000 400,000 46 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 2220207-11
13,260,000 170,000 78 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 2220208-11
9,204,000 118,000 78 نفر سال پاداش و عیدي 2220209-11

21,060,000 270,000 78 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 2220210-11
16,640,000 520,000 32 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 2220211-11
1,560,000 20,000 78 نفر سال 11-2220212 حق عائله مندي، اوالد

975,000 75,000 13 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 2220213-11
115,980,000 0 خدمات قراردادي 22205

13,695,000 415,000 33 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 2220509-11
12,150,000 450,000 27 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 2220510-11
34,650,000 1,050,000 33 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 2220511-11
28,350,000 1,050,000 27 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 2220512-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
14,850,000 450,000 33 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 2220513-11
12,285,000 455,000 27 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 2220514-11

2,466,179,868 0 خدمات شهري 30000
1,079,816,245 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
1,079,816,245 0 نگهداري فضاي سبز 30106
1,079,816,245 54 19,838,086 متر مربع نگهداري فضاي سبز 3010601-11

963,408,423 0 مدیریت پسماند 30400
963,408,423 0 رفت و روب شهري 30408
963,408,423 900 1,070,943 متر مربع رفت و روب شهري 3040801-11
24,643,200 0 طرح هاي هدایت آب هاي سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه هاي عبوري از شهر 30700
24,643,200 0 برف روبی 30710
24,643,200 986 25,000 مورد خرید مصالح و تجهیزات عملیات برف روبی 3071001-11
15,920,000 0 بهبود محیط زیست شهري و بهداشت عمومی 30900
12,500,000 0 مبارزه با جانوران مضر شهري 30903
12,500,000 2,000 6,250 تعداد مبارزه با جانوران مضر شهري 3090301-11
3,420,000 0 آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهري 30905
3,420,000 884 3,870 برنامه آموزش، فرهنگ سازي و مشارکت شهروندي در حوزه محیط زیست شهري 3090501-11
1,000,000 0 ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهري 31100
1,000,000 0 ساماندهی صنایع و مشاغل 31103
1,000,000 10,000 100 مورد تهیه، نصب و جمع آوري سازه هاي موقت تبلیغات فرهنگی 3110302-11

381,392,000 0 امور پشتیبانی 31500
15,900,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 31501
8,740,000 115,000 76 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 3150102-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
7,160,000 895,000 8 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 3150103-11

241,812,000 0 مزایا و کمک ها 31502
90,440,000 1,190,000 76 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 3150202-11

6,615,000 78,750 84 نفر سال هزینه ناهار 3150203-11
1,720,000 215,000 8 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 3150204-11
4,620,000 2,310,000 2 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 3150205-11

50,820,000 605,000 84 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 3150206-11
19,200,000 400,000 48 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 3150207-11
14,280,000 170,000 84 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 3150208-11
9,912,000 118,000 84 نفر سال پاداش و عیدي 3150209-11

22,680,000 270,000 84 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 3150210-11
18,720,000 520,000 36 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 3150211-11

1,680,000 20,000 84 نفر سال 11-3150212 حق عائله مندي، اوالد
1,125,000 75,000 15 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 3150213-11

123,680,000 0 خدمات قراردادي 31505
14,940,000 415,000 36 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 3150509-11
12,600,000 450,000 28 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 3150510-11
37,800,000 1,050,000 36 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 3150511-11
29,400,000 1,050,000 28 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 3150512-11
16,200,000 450,000 36 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 3150513-11
12,740,000 455,000 28 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 3150514-11

305,625,558 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000
56,689,308 0 تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و کاهش خطرپذیري شهر 40300
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
56,689,308 0 افزایش ایمنی اماکن 40306
4,949,808 24,504 202 مورد افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 4030602-11

39,598,500 172,167 230 متر طول الیروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه هاي رسوبگیر 4030604-11
12,141,000 6,226 1,950 متر طول الیروبی و بازسازي قنوات 4030605-11

248,936,250 0 امور پشتیبانی 40600
10,225,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 40601
5,750,000 115,000 50 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 4060102-11
4,475,000 895,000 5 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 4060103-11

157,521,250 0 مزایا و کمک ها 40602
59,500,000 1,190,000 50 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 4060202-11
4,331,250 78,750 55 نفر سال هزینه ناهار 4060203-11
1,075,000 215,000 5 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 4060204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 4060205-11

33,275,000 605,000 55 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 4060206-11
13,200,000 400,000 33 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 4060207-11
9,350,000 170,000 55 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 4060208-11
6,490,000 118,000 55 نفر سال پاداش و عیدي 4060209-11

14,850,000 270,000 55 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 4060210-11
11,440,000 520,000 22 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 4060211-11
1,100,000 20,000 55 نفر سال 11-4060212 حق عائله مندي، اوالد

600,000 75,000 8 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 4060213-11
81,190,000 0 خدمات قراردادي 40605
9,545,000 415,000 23 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 4060509-11
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
8,550,000 450,000 19 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 4060510-11

24,150,000 1,050,000 23 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 4060511-11
19,950,000 1,050,000 19 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 4060512-11
10,350,000 450,000 23 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 4060513-11

8,645,000 455,000 19 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 4060514-11
353,231,500 0 شهرسازي و معماري 50000
353,231,500 0 امور پشتیبانی 50900
15,210,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 50901
8,050,000 115,000 70 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 5090102-11
7,160,000 895,000 8 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 5090103-11

223,996,500 0 مزایا و کمک ها 50902
83,300,000 1,190,000 70 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 5090202-11

6,142,500 78,750 78 نفر سال هزینه ناهار 5090203-11
1,720,000 215,000 8 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 5090204-11
4,620,000 2,310,000 2 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 5090205-11

47,190,000 605,000 78 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 5090206-11
18,400,000 400,000 46 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 5090207-11
13,260,000 170,000 78 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 5090208-11
9,204,000 118,000 78 نفر سال پاداش و عیدي 5090209-11

21,060,000 270,000 78 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 5090210-11
16,640,000 520,000 32 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 5090211-11
1,560,000 20,000 78 نفر سال 11-5090212 حق عائله مندي، اوالد

900,000 75,000 12 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 5090213-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 15
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
114,025,000 0 خدمات قراردادي 50905

13,695,000 415,000 33 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 5090509-11
11,700,000 450,000 26 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 5090510-11
34,650,000 1,050,000 33 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 5090511-11
27,300,000 1,050,000 26 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 5090512-11
14,850,000 450,000 33 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 5090513-11
11,830,000 455,000 26 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 5090514-11

1,047,362,681 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
1,040,822,179 0 امور پشتیبانی 60800

33,820,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
17,710,000 115,000 154 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 6080102-11
16,110,000 895,000 18 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080103-11

491,371,000 0 مزایا و کمک ها 60802
183,260,000 1,190,000 154 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 6080202-11
13,545,000 78,750 172 نفر سال هزینه ناهار 6080203-11
3,870,000 215,000 18 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080204-11
6,930,000 2,310,000 3 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 6080205-11

104,060,000 605,000 172 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 6080206-11
36,000,000 400,000 90 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 6080207-11
29,240,000 170,000 172 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 6080208-11
20,296,000 118,000 172 نفر سال پاداش و عیدي 6080209-11
46,440,000 270,000 172 نفر سال ... فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 6080210-11
42,640,000 520,000 82 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 6080211-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
3,440,000 20,000 172 نفر سال 11-6080212 حق عائله مندي، اوالد
1,650,000 75,000 22 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 6080213-11
1,518,792 0 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803
1,518,792 1,452 1,046 تعداد پست، اینترنت و تلفن 6080304-11

156,179,522 0 اجاره بهاء و کرایه 60804
130,289,412 1,067,946 122 دستگاه کرایه وسائط نقلیه 6080401-11
25,890,110 5,178,022 5 دستگاه روز کرایه وسائط نقلیه سنگین 6080406-11

266,422,237 0 خدمات قراردادي 60805
2,831,400 40 71,500 متر مربع نگهداري و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات 6080501-11

168,043 3,112 54 دستگاه نگهداري و تعمیرات وسایل اداري 6080502-11
770,310 17,118 45 دستگاه نگهداري و تعمیرات جزئی ماشین آالت و وسایط نقلیه 6080503-11
742,500 15 49,500 تعداد تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس 6080504-11

69,080 173 400 مورد خدمات قراردادي،هزینه هاي بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهاي دسته چک و غیره 6080505-11
2,661,239 300 8,870 نفر ساعت حق الجلسه، حق الزحمه ، حق التدریس 6080506-11

31,540,000 415,000 76 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 6080509-11
8,069,665 2,689,888 3 قرارداد بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزي 6080510-11

24,300,000 450,000 54 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 6080523-11
79,800,000 1,050,000 76 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 6080524-11
56,700,000 1,050,000 54 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 6080525-11
34,200,000 450,000 76 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 6080526-11
24,570,000 455,000 54 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 6080527-11
82,078,147 0 هزینه سوخت 60806

7,607,036 499 15,250 متر مربع سوخت دستگاههاي حرارتی 6080601-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
1,729,174 345,835 5 دستگاه سوخت وسائل نقلیه 6080602-11
2,208,131 8,833 250 نفر سال آب بها مصرفی اداري 6080603-11

32,507,134 1,250 26,005 متر مربع بهاي برق مصرفی اداري 6080604-11
11,615,151 2 6,725,623 متر مربع آب بهاي پارکها و میادین 6080605-11
26,411,522 4 6,725,623 متر مربع بهاي برق پارك ها و میادین 6080606-11
9,432,481 0 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807

975,260 14 71,500 متر مربع خرید لوازم جزیی ساختمان 6080701-11
1,820,000 1,400 1,300 نفر سال خرید لوازم مصرفی اداري 6080702-11

560,268 15,563 36 دستگاه لوازم یدکی وسائط نقلیه 6080703-11
124,493 841 148 نفر سال لباس کارکنان و لوازم خواب 6080704-11

5,882,461 4,669 1,260 مورد سایرموادو لوازم مصرف شدنی 6080705-11
69,999 1 71,500 متر مربع لوازم تنظیف 6080706-11

4,126,999 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500
4,126,999 0 آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی 61505
4,126,999 2,195 1,880 نفر ساعت آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 6150501-11
2,413,504 0 دیپلماسی شهري 62200
2,413,504 0 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201
2,413,504 1,207 2,000 مورد راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 6220101-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

2,447,988,503 0 50,000,000 2,000,170,483 843,969,316 547,907,973 34,143,783 92,076,783 0 جمع کل

365,223,830 0 0 251,767,000 149,124,250 177,226,375 20,333,225 9,181,000 0 اجتماعی و فرهنگی 10000

149,304,830 0 0 35,848,000 54,500,000 80,613,241 20,333,225 9,181,000 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و 
نشاط اجتماعی 10300

115,456,830 0 0 2,000,000 20,000,000 63,942,605 20,333,225 9,181,000 0 توسعه و تجهیز فضاهاي ورزشی 10307

115,456,830 0 0 2,000,000 20,000,000 63,942,605 20,333,225 9,181,000 98,596.8 1,171 متر مربع 1401 1396 منطقه 15 احداث مجموعه ورزشی مظاهري 103071315-21

33,848,000 0 0 33,848,000 34,500,000 16,670,637 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن 
ورزشی 10308

33,848,000 0 0 33,848,000 34,500,000 16,670,637 0 0 4,905.5 6,900 متر مربع 1401 1401 منطقه 15 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن 
ورزشی، سطح منطقه 103080115-21

2,098,000 0 0 2,098,000 1,445,500 0 0 0 0 ساماندهی آسیب دیدگان 
اجتماعی و متکدیان 10400

2,098,000 0 0 2,098,000 1,445,500 0 0 0 0 توسعه و تجهیز اماکن استقرار 
کارگران فصلی و ساختمانی 10401

2,098,000 0 0 2,098,000 1,445,500 0 0 0 1,049,000 2 جایگاه 1401 1401 منطقه 15 ساماندهی کارگران فصلی و 
ساختمانی، سطح منطقه 104010115-21

213,821,000 0 0 213,821,000 93,178,750 96,613,134 0 0 0

توسعه و حمایت از زیرساخت ها، 
ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح 

هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی 
و هنري

10800

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 0 توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري 10801

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 250,000 40 متر مربع 1401 1401 منطقه 15 نصب و اجراي مقبره الشهداء 
محله والفجر 108010315-21

4,873,000 0 0 4,873,000 5,685,000 550,000 0 0 0 تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و 
قرائت خانه ها 10802

4,873,000 0 0 4,873,000 5,685,000 550,000 0 0 3,248.7 1,500 متر مربع 1401 1401 منطقه 15 تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و 
قرائت خانه ها، سطح منطقه 108020115-21

28,796,000 0 0 28,796,000 28,750,000 12,216,670 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی 
و هنري 10809
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

28,796,000 0 0 28,796,000 28,750,000 12,216,670 0 0 9,598.7 3,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 15 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی 
و هنري، سطح منطقه 108090115-21

80,000,000 0 0 80,000,000 0 0 0 0 0 توسعه و تجهیز سراي محله 10811

80,000,000 0 0 80,000,000 0 0 0 0 50,000 1,600 متر مربع 1401 1401 منطقه 15 احداث سراي محله هاشم آباد 108110215-21

14,995,000 0 0 14,995,000 12,498,750 64,466,411 0 0 0 تعمیر و تجهیز سراي محله 10812

14,995,000 0 0 14,995,000 12,498,750 64,466,411 0 0 9,996.7 1,500 متر مربع 1401 1401 منطقه 15 تعمیر و تجهیز سراي محله، 
سطح منطقه 108120115-21

38,203,000 0 0 38,203,000 8,120,000 1,530,000 0 0 0 کمک به ساخت و توسعه مساجد 
و اماکن مذهبی 10814

18,203,000 0 0 18,203,000 8,120,000 1,530,000 0 0 1,137,687.5 16
تعداد 
مسجد 1401 1401 منطقه 15 کمک به تجهیز مساجد، سطح 

منطقه 108141315-21

20,000,000 0 0 20,000,000 0 0 0 0 4,000 5,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 15 کمک به احداث مقبره شهداي 
بوستان ولیعصر 108141515-21

36,954,000 0 0 36,954,000 38,125,000 17,850,053 0 0 0 حمایت از توسعه و تجهیز مدارس 10827

36,954,000 0 0 36,954,000 38,125,000 17,850,053 0 0 923,850 40
تعداد 
مدرسه 1401 1401 منطقه 15 کمک به توسعه و تجهیز مدارس، 

سطح منطقه 108270115-21

762,404,884 0 30,000,000 619,770,483 313,886,532 179,375,908 381,911 39,416,493 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

38,516,000 0 0 38,516,000 21,379,756 11,198,362 0 0 0
توسعه، تجهیز و نگهداري سامانه 

هاي حمل و نقل عمومی غیر 
ریلی

20200

11,293,000 0 0 11,293,000 9,183,900 2,448,137 0 0 0 احداث ایستگاه هاي حمل و نقل 
عمومی غیرریلی 20203

11,293,000 0 0 11,293,000 9,183,900 2,448,137 0 0 1,129,300 10 ایستگاه 1401 1401 منطقه 15
احداث ایستگاه و پل همسطح 

ایستگاه حمل و نقل عمومی 
غیرریلی، سطح منطقه

202030115-21

27,223,000 0 0 27,223,000 12,195,856 8,750,225 0 0 0 تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل 
و نقل عمومی غیر ریلی 20210
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

27,223,000 0 0 27,223,000 12,195,856 8,750,225 0 0 544,460 50 ایستگاه 1401 1401 منطقه 15
تعمیر و تجهیز پل همسطح و 
ایستگاه هاي اتوبوس عادي و 

تندرو، سطح منطقه
202100115-21

62,003,000 0 0 62,003,000 45,907,020 26,870,973 0 0 0 افزایش ایمنی و هوشمندسازي 
حمل و نقل و ترافیک شهر 20400

21,016,000 0 0 21,016,000 19,522,060 10,151,518 0 0 0 اجراي عالیم افقی ترافیکی 20408

21,016,000 0 0 21,016,000 19,522,060 10,151,518 0 0 700.5 30,000 متر طول 1401 1401 منطقه 15 اجراي عالیم افقی ترافیکی، سطح 
منطقه 204080115-21

25,016,000 0 0 25,016,000 11,382,700 8,919,108 0 0 0 تعمیر و تعویض تجهیزات 
ترافیکی 20410

25,016,000 0 0 25,016,000 11,382,700 8,919,108 0 0 4,169.3 6,000 عدد 1401 1401 منطقه 15 تعمیر و تعویض عالئم عمودي و 
تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه 204100115-21

15,755,000 0 0 15,755,000 14,782,900 7,686,272 0 0 0 تعمیر و تعویض گاردریل و نرده 
ایمنی معابر 20412

15,755,000 0 0 15,755,000 14,782,900 7,686,272 0 0 5,251.7 3,000 متر طول 1401 1401 منطقه 15 تعمیر و تعویض نرده و حفاظ 
ایمنی معابر، سطح منطقه 204120115-21

216,000 0 0 216,000 219,360 114,075 0 0 0 تهیه و نصب چراغ هاي راهنمایی 
و رانندگی 20414

216,000 0 0 216,000 219,360 114,075 0 0 54,000 4 تقاطع 1401 1401 منطقه 15
نصب چراغ هوشمند و عالیم 

هشدار دهنده و خط کشی جهت 
گذر دانش آموزان

204140215-21

104,922,884 0 0 42,288,483 17,342,500 16,654,186 381,911 39,416,493 0 توسعه، تجهیز و نگهداري پایانه 
هاي مسافري شهري 20500

95,632,884 0 0 32,998,483 10,000,000 12,835,997 381,911 39,416,493 0 احداث و توسعه پایانه ها و پارك 
سوارهاي درون شهري 20501

95,632,884 0 0 32,998,483 10,000,000 12,835,997 381,911 39,416,493 20,713.2 4,617 متر مربع 1401 1393 منطقه 15 بهسازي و نوسازي ساختمان ها و 
معابر پایانه خاوران 205010115-21

9,290,000 0 0 9,290,000 7,342,500 3,818,189 0 0 0 تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك 
سوارهاي درون شهري 20504
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

9,290,000 0 0 9,290,000 7,342,500 3,818,189 0 0 3,096,666.7 3 تعداد 1401 1401 منطقه 15
تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك 

سوارهاي درون شهري، سطح 
منطقه

205040115-21

556,963,000 0 30,000,000 476,963,000 229,257,256 124,652,387 0 0 0 توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور 
و مرور شهري 20900

16,900,000 0 0 16,900,000 13,616,000 15,762,580 0 0 0 طراحی و اصالح هندسی معابر و 
تقاطع هاي موجود 20914

16,854,000 0 0 16,854,000 13,616,000 15,762,580 0 0 991.4 17,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 15 طراحی و اصالح هندسی معابر، 
سطح منطقه 209140115-21

46,000 0 0 46,000 0 0 0 0 657.1 70 متر مربع 1401 1401 منطقه 15 ایمن سازي و رفع نقاط حادثه 
خیز ترافیکی، سطح منطقه 209140315-21

150,000,000 0 0 150,000,000 0 0 0 0 0 طراحی و احداث بزرگراه ها 20922

150,000,000 0 0 150,000,000 0 0 0 0 2,000 75,000 متر طول 1401 1401 منطقه 15 ساماندهی و توسعه معابر حاشیه 
محور امام رضا (ع) 209221115-21

150,000,000 0 0 100,000,000 50,000,000 0 0 0 0 احداث و توسعه تقاطع غیر 
همسطح 20924

150,000,000 0 0 100,000,000 50,000,000 0 0 0 2,941.2 50,999 متر مربع 1401 1400 منطقه 15 احداث رمپ و لوپ بزرگراه شهید 
نجفی رستگار به شهرك رضویه 209240315-21

79,274,000 0 0 79,274,000 62,500,766 44,207,622 0 0 0 مرمت و بهسازي معابر غیر 
20925 بزرگراهی

49,278,000 0 0 49,278,000 37,500,446 31,500,000 0 0 246.4 200,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 15
لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار 
حفاري و همسطح سازي دریچه 

هاي معابر سطح منطقه
209250115-21

29,996,000 0 0 29,996,000 25,000,320 12,707,622 0 0 85.7 350,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 15 بهسازي و نوسازي معابر غیر 
بزرگراهی، سطح منطقه 209253615-21

42,850,000 0 0 42,850,000 49,999,848 27,012,950 0 0 0 نصب و ترمیم، سنگدال، جداول 20926

42,850,000 0 0 42,850,000 49,999,848 27,012,950 0 0 3,060.7 14,000 عدد 1401 1401 منطقه 15 نصب و ترمیم سنگدال و جداول، 
سطح منطقه 209260115-21

4,826,000 0 0 4,826,000 3,628,000 1,886,829 0 0 0 بهسازي معابرجهت تردد معلولین 
و سالمندان 20929
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 15
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

4,826,000 0 0 4,826,000 3,628,000 1,886,829 0 0 160.9 30,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 15
بهسازي معابر جهت تردد 

معلولین و سالمندان، سطح 
منطقه

209290115-21

22,384,000 0 0 22,384,000 15,077,192 7,719,649 0 0 0 احداث، تجهیز و بهسازي پیاده 
روها و پیاده راه ها 20930

9,646,000 0 0 9,646,000 6,255,000 3,223,289 0 0 64.3 150,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 15
مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و 

همسطح سازي دریچه، سطح 
منطقه

209300215-21

2,205,000 0 0 2,205,000 2,572,000 1,337,583 0 0 2,205,000 1 ندارد 1401 1401 منطقه 15
مناسب سازي وضعیت حمل و 
نقل و ترافیک (شهر دوستدار 

کودك)
209300315-21

10,533,000 0 0 10,533,000 6,250,192 3,158,777 0 0 150.5 70,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 15 بهسازي و نوسازي پیاده روها و 
پیاده راه ها، سطح منطقه 209300415-21

23,610,000 0 0 23,610,000 28,049,950 1,690,000 0 0 0 احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده 20931

23,610,000 0 0 23,610,000 28,049,950 1,690,000 0 0 196,750 120
متر طول 

عرشه 1401 1401 منطقه 15 احداث و بهسازي پل هاي عابر 
پیاده سطح منطقه 209310115-21

60,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 0 0 0 0 تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر 
عابرپیاده 20932

60,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 0 0 0 3,000 20,000 متر مربع 1402 1401 منطقه 15 تجهیز رمپ هاي پل هاي موتور 
رو 209320215-21

3,339,000 0 0 3,339,000 3,895,000 25,077,505 0 0 0 مرمت و بهسازي و تجهیز معابر و 
سامانه ویژه دوچرخه 20934

3,339,000 0 0 3,339,000 3,895,000 25,077,505 0 0 1,335.6 2,500 متر طول 1401 1401 منطقه 15 توسعه، تعمیر و تجهیز معابر 
دوچرخه، سطح منطقه 209340115-21

3,780,000 0 0 3,780,000 2,490,500 1,295,251 0 0 0 تعمیر و تجهیز پارك هاي 
آموزش ترافیک 20936

3,780,000 0 0 3,780,000 2,490,500 1,295,251 0 0 2,520 1,500 متر مربع 1401 1401 منطقه 15 تعمیر و تجهیز پارك هاي 
آموزش ترافیک، سطح منطقه 209360115-21

636,176,789 0 20,000,000 494,450,000 294,155,100 158,834,325 13,428,647 43,479,290 0 خدمات شهري 30000
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 15
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

321,725,061 0 0 222,494,000 154,500,350 83,013,877 13,428,647 43,479,290 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز 
شهري و پیراشهري 30100

189,231,061 0 0 90,000,000 32,500,000 9,823,124 13,428,647 43,479,290 0 احداث و توسعه بوستان و 
تفرجگاه 30102

189,231,061 0 0 90,000,000 32,500,000 9,823,124 13,428,647 43,479,290 883.7 214,133 متر مربع 1401 1393 منطقه 15 احداث، توسعه و مناسب سازي 
بوستان مسگرآباد 301020215-21

78,931,000 0 0 78,931,000 57,000,000 39,063,600 0 0 0 باز پیرایی، مناسب سازي و 
تجهیز بوستان ها وفضاي سبز 30104

45,936,000 0 0 45,936,000 50,000,000 33,925,450 0 0 229.7 200,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 15 بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان 
ها و فضاي سبز، سطح منطقه 301040115-21

12,855,000 0 0 12,855,000 7,000,000 5,138,150 0 0 9,996.1 1,286 تعداد 1401 1401 منطقه 15 تامین درخت و درختچه و گل و 
گیاه، سطح منطقه 301040215-21

20,140,000 0 0 20,140,000 0 0 0 0 3,006 6,700 متر مربع 1401 1401 منطقه 15
ایمن سازي و استانداردسازي 

وسایل بازي کودکان در بوستان 
هاي سطح منطقه

301040615-21

53,563,000 0 0 53,563,000 65,000,350 34,127,152 0 0 0 طراحی و اجراي شبکه هاي 
آبرسانی فضاي سبز 30107

53,563,000 0 0 53,563,000 65,000,350 34,127,152 0 0 67 800,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 15
هوشمندسازي، طراحی و اجراي 
شبکه هاي آبرسانی فضاي سبز، 

سطح منطقه
301070115-21

63,419,000 0 0 63,419,000 48,375,000 30,952,793 0 0 0 زیباسازي منظر شهري 30200

16,712,000 0 0 16,712,000 18,750,000 13,893,445 0 0 0 رنگ آمیزي و پاکسازي نما 30201

16,712,000 0 0 16,712,000 18,750,000 13,893,445 0 0 668.5 25,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 15 رنگ آمیزي و پاکسازي نما، 
سطح منطقه 302010115-21

6,856,000 0 0 6,856,000 1,250,000 602,225 0 0 0 تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، 
تزئینی، مجسمه و تندیس 30203

6,856,000 0 0 6,856,000 1,250,000 602,225 0 0 979,428.6 7 تعداد 1401 1401 منطقه 15
تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، 

شناسایی معابر و مجسمه و 
تندیس، سطح منطقه

302030115-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 15
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

4,285,000 0 0 4,285,000 5,625,000 3,688,465 0 0 0 ساماندهی و مناسب سازي 
میادین و معابر خاص شهر 30204

4,285,000 0 0 4,285,000 5,625,000 3,688,465 0 0 285.7 15,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 15
ساماندهی و مناسب سازي 

میادین و معابر خاص شهر، سطح 
منطقه

302040115-21

16,712,000 0 0 16,712,000 14,562,500 8,913,488 0 0 0 نورپردازي و زیباسازي معابر 30206

16,712,000 0 0 16,712,000 14,562,500 8,913,488 0 0 3,342.4 5,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 15 نورپردازي و زیباسازي معابر، 
سطح منطقه 302060115-21

18,854,000 0 0 18,854,000 8,187,500 3,855,170 0 0 0 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی 30208

18,854,000 0 0 18,854,000 8,187,500 3,855,170 0 0 23,567.5 800 متر مربع 1401 1401 منطقه 15 نقاشی دیواري و گرافیک 
محیطی، سطح منطقه 302080115-21

17,140,000 0 0 17,140,000 15,551,250 5,805,800 0 0 0 مدیریت پسماند 30400

17,140,000 0 0 17,140,000 15,551,250 5,805,800 0 0 0 احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات 
جمع آوري و پردازش پسماند 30406

17,140,000 0 0 17,140,000 15,551,250 5,805,800 0 0 34,280 500 عدد 1401 1401 منطقه 15 خرید مخازن پسماند 304060315-21

206,250,728 0 20,000,000 163,755,000 50,357,000 36,682,090 0 0 0

طرح هاي هدایت آب هاي 
سطحی و ساماندهی سیل ها، رود 
دره ها و رودخانه هاي عبوري از 

شهر

30700

9,427,000 0 0 9,427,000 10,000,000 5,499,859 0 0 0 کنترل و پایش آب هاي سطحی 
و زیرزمینی 30702

9,427,000 0 0 9,427,000 10,000,000 5,499,859 0 0 1,346.7 7,000 پروژه 1401 1401 منطقه 15 کنترل و پایش آب هاي سطحی 
و زیرزمینی، سطح منطقه 307020115-21

122,495,728 0 20,000,000 80,000,000 10,000,000 12,495,728 0 0 0 احداث شبکه هاي اصلی هدایت و 
جمع آوري آبهاي سطحی 30703

62,495,728 0 0 40,000,000 10,000,000 12,495,728 0 0 2,032.4 30,750 متر طول 1401 1399 منطقه 15 بازسازي کانال سرخه حصار 
(ابوذر) 307030315-21

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 10,000 1,000 متر طول 1401 1401 منطقه 15 بازگشایی منهول هاي کانال هاي 
اصلی سطح منطقه 307030415-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 15
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

50,000,000 0 20,000,000 30,000,000 0 0 0 0 3,333.3 15,000 متر طول 1402 1401 منطقه 15 احداث کانال جمع آوري آب هاي 
سطحی، خیابان شیرازي 307030515-21

11,998,000 0 0 11,998,000 11,382,000 5,912,364 0 0 0 مرمت و بهسازي شبکه اصلی 
جمع آوري آبهاي سطحی 30704

11,998,000 0 0 11,998,000 11,382,000 5,912,364 0 0 11,998 1,000 متر طول 1401 1401 منطقه 15

مرمت و بهسازي شبکه اصلی 
جمع آوري آبهاي سطحی شامل 

مسیل ها و کانال هاي 
سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، 

آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و 
رسوب گیر، سطح منطقه

307040115-21

62,329,000 0 0 62,329,000 18,975,000 12,774,140 0 0 0 احداث شبکه فرعی جمع آوري 
آبهاي سطحی 30707

47,333,000 0 0 47,333,000 18,975,000 12,774,140 0 0 6,236.2 7,590 متر طول 1401 1401 منطقه 15
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه 

شبکه فرعی جمع آوري آبهاي 
سطحی، سطح منطقه

307070115-21

14,996,000 0 0 14,996,000 0 0 0 0 28,838.5 520 متر طول 1401 1401 منطقه 15 احداث و بازسازي شبکه جمع 
آوري رواناب سطحی مسگرآباد 307070215-21

1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0 استفاده مجدد از پساب و رواناب 
سطحی 30711

1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 500 2 دستگاه 1401 1401 منطقه 15 طراحی و اجراي روش هاي 
بازیافت و بازچرخانی آب 307110415-21

22,071,000 0 0 22,071,000 22,121,500 689,766 0 0 0 بهبود محیط زیست شهري و 
بهداشت عمومی 30900

3,474,000 0 0 3,474,000 8,621,500 609,766 0 0 0 تهیه و اجراي طرح هاي زیست 
محیطی 30901

1,286,000 0 0 1,286,000 1,144,000 261,600 0 0 562.1 2,288 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 15

استقرار و نگهداشت نظام مدیریت 
محیط زیست ایزو 14001 در 

سازمانها و شرکتها و مناطق 22
گانه

309010215-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 15
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

43,000 0 0 43,000 500,000 0 0 0 43 1,000 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 15
ارزیابی اثرات زیست محیطی 
پروژه هاي عمرانی، تولیدي و 

اقتصادي شهرداري تهران
309010315-21

2,143,000 0 0 2,143,000 2,415,000 18,966 0 0 887.4 2,415 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 15

شناسایی و پایش کمی و کیفی 
منابع، شاخص ها و آالینده هاي 
محیط زیست و ارائه راهکارهاي 

رفع آلودگی سطح منطقه

309010415-21

1,000 0 0 1,000 812,500 0 0 0 0.5 2,031 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 15 پایش کمی و کیفی منابع آب 
مصرفی و پساب تولیدي 309010515-21

1,000 0 0 1,000 3,750,000 329,200 0 0 0.1 9,375 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 15 تهیه طرح هاي محیط زیستی 309010615-21

18,597,000 0 0 18,597,000 13,500,000 80,000 0 0 0 توسعه انرژي هاي نو 30904

11,141,000 0 0 11,141,000 10,500,000 80,000 0 0 11,141 1,000 کیلو وات 1401 1398 منطقه 15 توسعه انرژي هاي نو 309040215-21

7,456,000 0 0 7,456,000 3,000,000 0 0 0 1,242,666.7 6 ساختمان 1401 1401 منطقه 15
بهینه سازي مصرف انرژي و 

منابع در ساختمانهاي شهرداري 
تهران

309040315-21

5,571,000 0 0 5,571,000 3,250,000 1,690,000 0 0 0 توسعه و نگهداري تاسیسات 
شهري 31000

5,571,000 0 0 5,571,000 3,250,000 1,690,000 0 0 0
تعمیر، تجهیز و مناسب سازي 

آبخوري ها و سرویس هاي 
بهداشتی عمومی

31008

5,571,000 0 0 5,571,000 3,250,000 1,690,000 0 0 371,400 15 چشمه 1401 1401 منطقه 15

تعمیر، تجهیز و مناسب سازي 
آبخوري ها و سرویس هاي 

بهداشتی عمومی در معابر، سطح 
منطقه

310080115-21

1,475,000 0 0 1,475,000 0 0 0 0 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000

1,475,000 0 0 1,475,000 0 0 0 0 0 تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و 
کاهش خطرپذیري شهر 40300

1,475,000 0 0 1,475,000 0 0 0 0 0 مقاوم سازي پل ها و ابنیه فنی 40313

1,475,000 0 0 1,475,000 0 0 0 0 1,998.6 738 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 15 ساماندهی گودها و نقاط پرخطر 
سطح منطقه 403130115-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

682,708,000 0 0 632,708,000 86,803,434 32,471,364 0 0 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي 
شهري 60000

156,765,000 0 0 106,765,000 81,230,000 29,734,841 0 0 0 تحول اداري و مدیریت عملکرد 60200

130,000,000 0 0 80,000,000 50,000,000 0 0 0 0 تملک، احداث و تجهیز ساختمان 
هاي اداري 60208

130,000,000 0 0 80,000,000 50,000,000 0 0 0 54,099 2,403 متر مربع 1401 1400 منطقه 15 احداث ساختمان کالنتري محله 
اتابک 602080115-21

26,765,000 0 0 26,765,000 31,230,000 29,734,841 0 0 0 بازسازي و تعمیرات اساسی 
ساختمان هاي اداري 60209

26,765,000 0 0 26,765,000 31,230,000 29,734,841 0 0 50,028 535 متر مربع 1401 1401 منطقه 15
مقاوم سازي، بازسازي و تعمیرات 

اساسی ساختمان هاي اداري، 
سطح منطقه

602090115-21

1,445,000 0 0 1,445,000 325,000 70,245 0 0 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500

1,445,000 0 0 1,445,000 325,000 70,245 0 0 0 مطالعه و پژوهش هاي ماموریت 
اجتماعی و فرهنگی 61503

1,445,000 0 0 1,445,000 325,000 70,245 0 0 963.3 1,500 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 15 مطالعه و پژوهش هاي اجتماعی 
و فرهنگی، سطح منطقه 615030115-21

4,498,000 0 0 4,498,000 5,248,434 2,666,278 0 0 0 موارد پیش بینی نشده 61700

4,498,000 0 0 4,498,000 5,248,434 2,666,278 0 0 0 اعتبارات فوریتهاي خدمات 
شهري 61706

4,498,000 0 0 4,498,000 5,248,434 2,666,278 0 0 17,992 250 مورد 1401 1401 منطقه 15
اعتبارات فوریتهاي خدمات 

شهري سامانه فوریت هاي شهري 
137،سطح منطقه

617060115-21

520,000,000 0 0 520,000,000 0 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه توسعه 
مدیریت و هوشمندسازي 62600

520,000,000 0 0 520,000,000 0 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه توسعه 
مدیریت و هوشمندسازي 62601

520,000,000 0 0 520,000,000 0 0 0 0 520,000,000 1 ندارد 1401 1401 منطقه 15 اجراي پروژه هاي مستمر توسعه 
محله اي، سطح منطقه 626010115-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 15
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 





مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
3,102,714,787 0 جمع کل

320,670,252 0 اجتماعی و فرهنگی 10000
15,516,113 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی 10300
5,850,000 0 غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 10304
5,850,000 150 39,000 تعداد غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 1030401-11
9,666,113 0 فرهنگ سازي و اجراي ورزش هاي همگانی 10305
4,962,760 880 5,639 مورد ترویج ورزش همگانی آقایان 1030501-11
4,703,353 1,100 4,275 مورد ترویج ورزش همگانی بانوان 1030502-11

11,293,280 0 ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان 10400
11,293,280 0 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
5,093,280 5,361 950 مورد نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 1040304-11
1,200,000 30,000 40 نفر سال ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار) 1040305-11
5,000,000 500,000 10 مورد مدیریت و راهبري سمن سراها 1040309-11

726,000 0 حمایت، توانمندسازي و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت هاي اجتماعی و مردمی 10500
330,000 0 آموزش و ترویج کارآفرینی 10504
330,000 600 550 نفر آموزش و ترویج کارآفرینی 1050401-11
396,000 0 ارتقاي مشارکت هاي اجتماعی شهروندان 10506
396,000 293 1,350 نفر اجراي برنامه هاي مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی 1050601-11

40,995,144 0 توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و 
هنري

10800

9,196,144 0 نکوداشت مناسبت هاي مذهبی و ملی 10817
9,196,144 367,846 25 مورد نکوداشت مناسبت هاي دینی و ملی 1081702-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 16
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
22,438,000 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 10821
9,738,000 324,600 30 مورد اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 1082101-11

12,700,000 508,000 25 تعداد اجراي هنر عمومی(هنرهاي تجسمی و المان هاي شهري) 1082126-11
8,716,000 0 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10823
4,000,000 173,913 23 برنامه فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و معنوي 1082301-11
4,716,000 15,720 300 برنامه ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 1082302-11

645,000 0 آموزش حقوق و تکالیف شهروندي 10824
645,000 300 2,150 مورد آموزش شهروندي 1082401-11

3,119,000 0 حمایت از طرح هاي حوزه سالمت اجتماعی 11000
3,119,000 0 آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 11004
2,279,000 3,080 740 مورد آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 1100401-11

840,000 33,600 25 مورد بهبود سالمت اجتماعی و بهداشت روان 1100402-11
2,569,465 0 حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت هاي اجتماعی بانوان 11100

185,865 0 اجراي طرح هاي اجتماعی و فرهنگی کودکان 11102
185,865 46,466 4 مورد اجراي برنامه هاي دبیرخانه مصوبه شهر دوستدار کودك 1110201-11

1,791,000 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی، هنري ویژه بانوان 11104
1,791,000 71,640 25 مورد بهبود مشارکت پذیري و اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري ویژه بانوان 1110401-11

592,600 0 توانمندسازي اجتماعی بانوان 11105
592,600 84,657 7 مورد توانمندسازي اجتماعی بانوان 1110501-11

246,451,250 0 امور پشتیبانی 11700
10,225,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 11701
5,750,000 115,000 50 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 1170102-11
4,475,000 895,000 5 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 1170103-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 16
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
157,071,250 0 مزایا و کمک ها 11702
59,500,000 1,190,000 50 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 1170202-11
4,331,250 78,750 55 نفر سال هزینه ناهار 1170203-11
1,075,000 215,000 5 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 1170204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 1170205-11

33,275,000 605,000 55 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 1170206-11
15,200,000 400,000 38 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 1170207-11
9,350,000 170,000 55 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 1170208-11
6,490,000 118,000 55 نفر سال پاداش و عیدي 1170209-11

14,850,000 270,000 55 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 1170210-11
8,840,000 520,000 17 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 1170211-11
1,100,000 20,000 55 نفر سال 11-1170212 حق عائله مندي، اوالد

750,000 75,000 10 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 1170213-11
79,155,000 0 خدمات قراردادي 11705
10,375,000 415,000 25 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 1170509-11
7,200,000 450,000 16 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 1170510-11

26,250,000 1,050,000 25 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 1170511-11
16,800,000 1,050,000 16 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 1170512-11
11,250,000 450,000 25 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 1170513-11
7,280,000 455,000 16 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 1170514-11

182,055,000 0 حمل و نقل و ترافیک 20000
1,800,000 0 افزایش و توسعه ظرفیت هاي مدیریتی پلیس راهور 21600
1,800,000 0 اجراي برنامه هاي پلیس راهور 21606
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 16
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
1,800,000 180,000 10 برنامه اجراي برنامه انضباط و نظم بخشی بر حمل و نقل 2160601-11

180,255,000 0 امور پشتیبانی 22200
6,940,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 22201
4,255,000 115,000 37 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 2220102-11
2,685,000 895,000 3 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 2220103-11

113,470,000 0 مزایا و کمک ها 22202
44,030,000 1,190,000 37 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 2220202-11
3,150,000 78,750 40 نفر سال هزینه ناهار 2220203-11

645,000 215,000 3 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 2220204-11
24,200,000 605,000 40 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 2220206-11
10,000,000 400,000 25 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 2220207-11

6,800,000 170,000 40 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 2220208-11
4,720,000 118,000 40 نفر سال پاداش و عیدي 2220209-11

10,800,000 270,000 40 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 2220210-11
7,800,000 520,000 15 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 2220211-11

800,000 20,000 40 نفر سال 11-2220212 حق عائله مندي، اوالد
525,000 75,000 7 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 2220213-11

59,845,000 0 خدمات قراردادي 22205
7,885,000 415,000 19 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 2220509-11
5,400,000 450,000 12 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 2220510-11

19,950,000 1,050,000 19 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 2220511-11
12,600,000 1,050,000 12 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 2220512-11
8,550,000 450,000 19 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 2220513-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 16
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
5,460,000 455,000 12 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 2220514-11

1,403,061,093 0 خدمات شهري 30000
518,062,800 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
518,062,800 0 نگهداري فضاي سبز 30106
518,062,800 71 7,302,878 متر مربع نگهداري فضاي سبز 3010601-11
584,926,543 0 مدیریت پسماند 30400
584,926,543 0 رفت و روب شهري 30408
584,926,543 1,052 556,218 متر مربع رفت و روب شهري 3040801-11

9,200,000 0 طرح هاي هدایت آب هاي سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه هاي عبوري از شهر 30700
9,200,000 0 برف روبی 30710
9,200,000 368 25,000 مورد خرید مصالح و تجهیزات عملیات برف روبی 3071001-11

15,450,000 0 بهبود محیط زیست شهري و بهداشت عمومی 30900
13,000,000 0 مبارزه با جانوران مضر شهري 30903
13,000,000 828 15,705 تعداد مبارزه با جانوران مضر شهري 3090301-11
2,450,000 0 آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهري 30905
2,450,000 1,000 2,450 برنامه آموزش، فرهنگ سازي و مشارکت شهروندي در حوزه محیط زیست شهري 3090501-11
1,000,000 0 ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهري 31100
1,000,000 0 ساماندهی صنایع و مشاغل 31103
1,000,000 10,000 100 مورد تهیه، نصب و جمع آوري سازه هاي موقت تبلیغات فرهنگی 3110302-11

274,421,750 0 امور پشتیبانی 31500
10,915,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 31501

6,440,000 115,000 56 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 3150102-11
4,475,000 895,000 5 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 3150103-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 16
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
174,736,750 0 مزایا و کمک ها 31502

66,640,000 1,190,000 56 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 3150202-11
4,803,750 78,750 61 نفر سال هزینه ناهار 3150203-11
1,075,000 215,000 5 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 3150204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 3150205-11

36,905,000 605,000 61 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 3150206-11
16,000,000 400,000 40 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 3150207-11
10,370,000 170,000 61 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 3150208-11
7,198,000 118,000 61 نفر سال پاداش و عیدي 3150209-11

16,470,000 270,000 61 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 3150210-11
10,920,000 520,000 21 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 3150211-11
1,220,000 20,000 61 نفر سال 11-3150212 حق عائله مندي، اوالد

825,000 75,000 11 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 3150213-11
88,770,000 0 خدمات قراردادي 31505
12,035,000 415,000 29 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 3150509-11

7,650,000 450,000 17 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 3150510-11
30,450,000 1,050,000 29 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 3150511-11
17,850,000 1,050,000 17 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 3150512-11
13,050,000 450,000 29 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 3150513-11
7,735,000 455,000 17 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 3150514-11

218,554,740 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000
50,749,990 0 تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و کاهش خطرپذیري شهر 40300
50,749,990 0 افزایش ایمنی اماکن 40306
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 16
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
3,850,000 256,667 15 مورد افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 4030602-11

33,750,000 4,219 8,000 متر طول الیروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه هاي رسوبگیر 4030604-11
13,149,990 16,437 800 متر طول الیروبی و بازسازي قنوات 4030605-11

167,804,750 0 امور پشتیبانی 40600
6,595,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 40601
3,910,000 115,000 34 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 4060102-11
2,685,000 895,000 3 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 4060103-11

107,149,750 0 مزایا و کمک ها 40602
40,460,000 1,190,000 34 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 4060202-11
2,913,750 78,750 37 نفر سال هزینه ناهار 4060203-11

645,000 215,000 3 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 4060204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 4060205-11

22,385,000 605,000 37 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 4060206-11
8,800,000 400,000 22 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 4060207-11
6,290,000 170,000 37 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 4060208-11
4,366,000 118,000 37 نفر سال پاداش و عیدي 4060209-11
9,990,000 270,000 37 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 4060210-11
7,800,000 520,000 15 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 4060211-11

740,000 20,000 37 نفر سال 11-4060212 حق عائله مندي، اوالد
450,000 75,000 6 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 4060213-11

54,060,000 0 خدمات قراردادي 40605
7,055,000 415,000 17 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 4060509-11
4,950,000 450,000 11 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 4060510-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 16
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
17,850,000 1,050,000 17 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 4060511-11
11,550,000 1,050,000 11 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 4060512-11

7,650,000 450,000 17 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 4060513-11
5,005,000 455,000 11 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 4060514-11

165,494,750 0 شهرسازي و معماري 50000
165,494,750 0 امور پشتیبانی 50900

6,595,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 50901
3,910,000 115,000 34 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 5090102-11
2,685,000 895,000 3 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 5090103-11

104,839,750 0 مزایا و کمک ها 50902
40,460,000 1,190,000 34 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 5090202-11
2,913,750 78,750 37 نفر سال هزینه ناهار 5090203-11

645,000 215,000 3 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 5090204-11
22,385,000 605,000 37 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 5090206-11
8,800,000 400,000 22 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 5090207-11
6,290,000 170,000 37 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 5090208-11
4,366,000 118,000 37 نفر سال پاداش و عیدي 5090209-11
9,990,000 270,000 37 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 5090210-11
7,800,000 520,000 15 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 5090211-11

740,000 20,000 37 نفر سال 11-5090212 حق عائله مندي، اوالد
450,000 75,000 6 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 5090213-11

54,060,000 0 خدمات قراردادي 50905
7,055,000 415,000 17 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 5090509-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 16
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
4,950,000 450,000 11 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 5090510-11

17,850,000 1,050,000 17 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 5090511-11
11,550,000 1,050,000 11 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 5090512-11

7,650,000 450,000 17 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 5090513-11
5,005,000 455,000 11 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 5090514-11

812,878,952 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
810,135,452 0 امور پشتیبانی 60800
25,550,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
13,915,000 115,000 121 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 6080102-11
11,635,000 895,000 13 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080103-11

382,689,500 0 مزایا و کمک ها 60802
143,990,000 1,190,000 121 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 6080202-11
10,552,500 78,750 134 نفر سال هزینه ناهار 6080203-11
2,795,000 215,000 13 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080204-11
4,620,000 2,310,000 2 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 6080205-11

81,070,000 605,000 134 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 6080206-11
30,400,000 400,000 76 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 6080207-11
22,780,000 170,000 134 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 6080208-11
15,812,000 118,000 134 نفر سال پاداش و عیدي 6080209-11
36,180,000 270,000 134 نفر سال ... فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 6080210-11
30,160,000 520,000 58 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 6080211-11
2,680,000 20,000 134 نفر سال 11-6080212 حق عائله مندي، اوالد
1,650,000 75,000 22 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 6080213-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 16
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
1,586,640 0 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803
1,586,640 1,983 800 تعداد پست، اینترنت و تلفن 6080304-11

124,964,974 0 اجاره بهاء و کرایه 60804
106,841,900 1 106,841,900 دستگاه کرایه وسائط نقلیه 6080401-11
18,123,074 51,780 350 دستگاه روز کرایه وسائط نقلیه سنگین 6080406-11

208,796,679 0 خدمات قراردادي 60805
1,957,647 77 25,424 متر مربع نگهداري و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات 6080501-11

417,375 2,783 150 دستگاه نگهداري و تعمیرات وسایل اداري 6080502-11
220,000 5,500 40 دستگاه نگهداري و تعمیرات جزئی ماشین آالت و وسایط نقلیه 6080503-11
839,850 3 254,500 تعداد تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس 6080504-11

69,141 23,047 3 مورد خدمات قراردادي،هزینه هاي بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهاي دسته چک و غیره 6080505-11
2,328,000 5,820 400 نفر ساعت حق الجلسه، حق الزحمه ، حق التدریس 6080506-11

26,560,000 415,000 64 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 6080509-11
8,069,666 8,069,666 1 قرارداد بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزي 6080510-11

16,650,000 450,000 37 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 6080523-11
67,200,000 1,050,000 64 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 6080524-11
38,850,000 1,050,000 37 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 6080525-11
28,800,000 450,000 64 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 6080526-11
16,835,000 455,000 37 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 6080527-11
59,601,381 0 هزینه سوخت 60806
5,187,512 466 11,132 متر مربع سوخت دستگاههاي حرارتی 6080601-11
1,201,660 12,017 100 دستگاه سوخت وسائل نقلیه 6080602-11
3,750,055 1,500 2,500 نفر سال آب بها مصرفی اداري 6080603-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 16
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
21,794,954 1,306 16,690 متر مربع بهاي برق مصرفی اداري 6080604-11

7,608,480 2 3,458,400 متر مربع آب بهاي پارکها و میادین 6080605-11
20,058,720 5 4,011,744 متر مربع بهاي برق پارك ها و میادین 6080606-11

6,946,278 0 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807
560,230 112 5,000 متر مربع خرید لوازم جزیی ساختمان 6080701-11

1,679,040 5,597 300 نفر سال خرید لوازم مصرفی اداري 6080702-11
168,036 4,201 40 دستگاه لوازم یدکی وسائط نقلیه 6080703-11
321,222 21,415 15 نفر سال لباس کارکنان و لوازم خواب 6080704-11

4,017,750 4,018 1,000 مورد سایرموادو لوازم مصرف شدنی 6080705-11
200,000 10 20,000 متر مربع لوازم تنظیف 6080706-11

1,063,500 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500
1,063,500 0 آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی 61505
1,063,500 1,064 1,000 نفر ساعت آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 6150501-11
1,680,000 0 دیپلماسی شهري 62200
1,680,000 0 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201
1,680,000 84,000 20 مورد راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 6220101-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 16
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

2,049,510,845 0 0 1,630,573,000 829,483,306 439,339,196 21,863,192 122,620,221 0 جمع کل

695,443,845 0 0 316,506,000 215,798,000 145,540,312 21,863,192 122,620,221 0 اجتماعی و فرهنگی 10000

119,673,000 0 0 119,673,000 24,998,000 39,499,505 0 0 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و 
نشاط اجتماعی 10300

106,611,000 0 0 106,611,000 8,400,000 4,550,000 0 0 0 توسعه و تجهیز فضاهاي ورزشی 10307

6,611,000 0 0 6,611,000 8,400,000 4,550,000 0 0 10,001.5 661 متر مربع 1401 1401 منطقه 16
توسعه و تجهیز زمین هاي 

ورزشی روباز و چمن مصنوعی، 
سطح منطقه

103070916-21

5,000,000 0 0 5,000,000 0 0 0 0 83,333.3 60 متر مربع 1401 1401 منطقه 16 احداث زمین بازي کودکان 
خیابان شهید احمد مسیح 103071316-21

50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0 0 100,000 500 متر مربع 1401 1401 منطقه 16 بازسازي زمین چمن شهید 
مطهري 103071416-21

45,000,000 0 0 45,000,000 0 0 0 0 45,000 1,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 16 احداث و تجهیز زمین چمن 
مصنوعی پارك اندیشه 103071516-21

13,062,000 0 0 13,062,000 16,598,000 34,949,505 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن 
ورزشی 10308

13,062,000 0 0 13,062,000 16,598,000 34,949,505 0 0 5,000.8 2,612 متر مربع 1401 1401 منطقه 16 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن 
ورزشی، سطح منطقه 103080116-21

575,770,845 0 0 196,833,000 190,800,000 106,040,807 21,863,192 122,620,221 0

توسعه و حمایت از زیرساخت ها، 
ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح 

هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی 
و هنري

10800

513,937,845 0 0 135,000,000 150,000,000 84,454,432 21,863,192 122,620,221 0 توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري 10801

513,937,845 0 0 135,000,000 150,000,000 84,454,432 21,863,192 122,620,221 133,317.2 3,855 متر مربع 1401 1394 منطقه 16 احداث مجموعه فرهنگی ورزشی  
شهربانو 108010216-21

8,972,000 0 0 8,972,000 11,400,000 5,668,800 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی 
و هنري 10809

8,972,000 0 0 8,972,000 11,400,000 5,668,800 0 0 15,740.4 570 متر مربع 1401 1401 منطقه 16 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی 
و هنري، سطح منطقه 108090116-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 16
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

5,667,000 0 0 5,667,000 7,200,000 6,630,000 0 0 0 تعمیر و تجهیز سراي محله 10812

5,667,000 0 0 5,667,000 7,200,000 6,630,000 0 0 14,167.5 400 متر مربع 1401 1401 منطقه 16 تعمیر و تجهیز سراي محله، 
سطح منطقه 108120116-21

34,444,000 0 0 34,444,000 6,000,000 3,250,000 0 0 0 کمک به ساخت و توسعه مساجد 
و اماکن مذهبی 10814

9,444,000 0 0 9,444,000 6,000,000 3,250,000 0 0 47,220 200
تعداد 
مسجد 1401 1401 منطقه 16 کمک به تجهیز مساجد، سطح 

منطقه 108141116-21

25,000,000 0 0 25,000,000 0 0 0 0 50,000 500 متر مربع 1401 1401 منطقه 16 احداث نمازخانه پایانه شهداي 
تاکسیرانی 108141316-21

12,750,000 0 0 12,750,000 16,200,000 6,037,575 0 0 0 حمایت از توسعه و تجهیز مدارس 10827

12,750,000 0 0 12,750,000 16,200,000 6,037,575 0 0 607,142.9 21
تعداد 
مدرسه 1401 1401 منطقه 16 کمک به توسعه و تجهیز مدارس، 

سطح منطقه 108270116-21

360,036,000 0 0 360,036,000 264,644,842 106,317,861 0 0 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

13,165,000 0 0 13,165,000 18,706,470 4,398,661 0 0 0
توسعه، تجهیز و نگهداري سامانه 

هاي حمل و نقل عمومی غیر 
ریلی

20200

3,935,000 0 0 3,935,000 7,156,470 2,177,988 0 0 0 احداث ایستگاه هاي حمل و نقل 
عمومی غیرریلی 20203

3,935,000 0 0 3,935,000 7,156,470 2,177,988 0 0 302,692.3 13 ایستگاه 1401 1401 منطقه 16
احداث ایستگاه و پل همسطح 

ایستگاه حمل و نقل عمومی 
غیرریلی، سطح منطقه

202030116-21

9,230,000 0 0 9,230,000 11,550,000 2,220,673 0 0 0 تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل 
و نقل عمومی غیر ریلی 20210

9,230,000 0 0 9,230,000 11,550,000 2,220,673 0 0 15,383.3 600 ایستگاه 1401 1401 منطقه 16
تعمیر و تجهیز پل همسطح و 
ایستگاه هاي اتوبوس عادي و 

تندرو، سطح منطقه
202100116-21

77,427,000 0 0 77,427,000 43,430,000 20,587,242 0 0 0 افزایش ایمنی و هوشمندسازي 
حمل و نقل و ترافیک شهر 20400

35,809,000 0 0 35,809,000 19,800,000 11,008,289 0 0 0 اجراي عالیم افقی ترافیکی 20408
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 16
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

35,809,000 0 0 35,809,000 19,800,000 11,008,289 0 0 750 47,745 متر طول 1401 1401 منطقه 16 اجراي عالیم افقی ترافیکی، سطح 
منطقه 204080116-21

29,159,000 0 0 29,159,000 15,400,000 7,478,257 0 0 0 تعمیر و تعویض تجهیزات 
ترافیکی 20410

29,159,000 0 0 29,159,000 15,400,000 7,478,257 0 0 3,935.1 7,410 عدد 1401 1401 منطقه 16 تعمیر و تعویض عالئم عمودي و 
تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه 204100116-21

11,963,000 0 0 11,963,000 7,600,000 1,691,196 0 0 0 تعمیر و تعویض گاردریل و نرده 
ایمنی معابر 20412

11,963,000 0 0 11,963,000 7,600,000 1,691,196 0 0 19,676 608 متر طول 1401 1401 منطقه 16 تعمیر و تعویض نرده و حفاظ 
ایمنی معابر، سطح منطقه 204120116-21

496,000 0 0 496,000 630,000 409,500 0 0 0 تهیه و نصب چراغ هاي راهنمایی 
و رانندگی 20414

496,000 0 0 496,000 630,000 409,500 0 0 248,000 2 تقاطع 1401 1401 منطقه 16
نصب چراغ هوشمند و عالیم 

هشدار دهنده و خط کشی جهت 
گذر دانش آموزان

204140216-21

3,935,000 0 0 3,935,000 7,700,000 3,784,388 0 0 0 توسعه، تجهیز و نگهداري پایانه 
هاي مسافري شهري 20500

3,935,000 0 0 3,935,000 7,700,000 3,784,388 0 0 0 تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك 
سوارهاي درون شهري 20504

3,935,000 0 0 3,935,000 7,700,000 3,784,388 0 0 1,967,500 2 تعداد 1401 1401 منطقه 16
تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك 

سوارهاي درون شهري، سطح 
منطقه

205040116-21

265,509,000 0 0 265,509,000 194,808,372 77,547,570 0 0 0 توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور 
و مرور شهري 20900

5,509,000 0 0 5,509,000 6,000,000 6,500,000 0 0 0 طراحی و اصالح هندسی معابر و 
تقاطع هاي موجود 20914

3,148,000 0 0 3,148,000 6,000,000 6,500,000 0 0 15,740 200 متر مربع 1401 1401 منطقه 16 طراحی و اصالح هندسی معابر، 
سطح منطقه 209140116-21

2,361,000 0 0 2,361,000 0 0 0 0 2,361 1,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 16 ایمن سازي و رفع نقاط حادثه 
خیز ترافیکی، سطح منطقه 209140316-21

468 

جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 16
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0 0 0 طراحی و احداث بزرگراه ها 20922

50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0 0 20,000 2,500 متر طول 1401 1401 منطقه 16
تعریض بزرگراه آزادگان غرب به 

شرق و شرق به غرب- در 
محدوده پل معراج

209221116-21

65,000,000 0 0 65,000,000 0 0 0 0 0 تعمیر و بهسازي بزرگراه ها 20923

65,000,000 0 0 65,000,000 0 0 0 0 8,125 8,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 16
ایمن سازي شبکه معابر شریانی 
بزرگراه دشت آزادگان و بزرگراه 

شهید یارجانی
209230616-21

91,729,000 0 0 91,729,000 99,670,826 11,356,445 0 0 0 مرمت و بهسازي معابر غیر 
20925 بزرگراهی

59,025,000 0 0 59,025,000 50,000,186 5,877,573 0 0 4,611.3 12,800 متر مربع 1401 1401 منطقه 16
لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار 
حفاري و همسطح سازي دریچه 

هاي معابر سطح منطقه
209250116-21

32,704,000 0 0 32,704,000 49,670,640 5,478,872 0 0 4,088 8,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 16 بهسازي و نوسازي معابر غیر 
بزرگراهی، سطح منطقه 209253616-21

787,000 0 0 787,000 1,000,020 2,960,150 0 0 0 نصب و ترمیم، سنگدال، جداول 20926

787,000 0 0 787,000 1,000,020 2,960,150 0 0 524.7 1,500 عدد 1401 1401 منطقه 16 نصب و ترمیم سنگدال و جداول، 
سطح منطقه 209260116-21

3,935,000 0 0 3,935,000 8,000,000 7,790,605 0 0 0 بهسازي معابرجهت تردد معلولین 
و سالمندان 20929

3,935,000 0 0 3,935,000 8,000,000 7,790,605 0 0 7,870 500 متر مربع 1401 1401 منطقه 16
بهسازي معابر جهت تردد 

معلولین و سالمندان، سطح 
منطقه

209290116-21

29,662,000 0 0 29,662,000 48,687,526 35,569,611 0 0 0 احداث، تجهیز و بهسازي پیاده 
روها و پیاده راه ها 20930

7,871,000 0 0 7,871,000 10,000,298 8,837,150 0 0 6,559.2 1,200 متر مربع 1401 1401 منطقه 16 احداث و تجهیز پیاده روها، سطح 
منطقه 209300116-21

7,871,000 0 0 7,871,000 10,000,000 10,995,005 0 0 3,975.3 1,980 متر مربع 1401 1401 منطقه 16
مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و 

همسطح سازي دریچه، سطح 
منطقه

209300416-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 16
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

3,148,000 0 0 3,148,000 4,000,000 1,486,372 0 0 6,296 500 متر مربع 1401 1401 منطقه 16
مناسب سازي وضعیت حمل و 
نقل و ترافیک (شهر دوستدار 

کودك)
209300516-21

10,772,000 0 0 10,772,000 24,687,228 14,251,084 0 0 5,386 2,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 16 بهسازي و نوسازي پیاده روها و 
پیاده راه ها، سطح منطقه 209300616-21

11,804,000 0 0 11,804,000 24,450,000 6,825,000 0 0 0 احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده 20931

11,804,000 0 0 11,804,000 24,450,000 6,825,000 0 0 118,040 100
متر طول 

عرشه 1401 1401 منطقه 16 احداث و بهسازي پل هاي عابر 
پیاده سطح منطقه 209310116-21

787,000 0 0 787,000 1,000,000 465,067 0 0 0 مرمت و بهسازي و تجهیز معابر و 
سامانه ویژه دوچرخه 20934

787,000 0 0 787,000 1,000,000 465,067 0 0 7,870 100 متر طول 1401 1401 منطقه 16 توسعه، تعمیر و تجهیز معابر 
دوچرخه، سطح منطقه 209340116-21

6,296,000 0 0 6,296,000 6,000,000 6,080,692 0 0 0 تعمیر و تجهیز پارك هاي 
آموزش ترافیک 20936

6,296,000 0 0 6,296,000 6,000,000 6,080,692 0 0 6,296 1,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 16 تعمیر و تجهیز پارك هاي 
آموزش ترافیک، سطح منطقه 209360116-21

497,399,000 0 0 457,399,000 314,617,888 158,778,417 0 0 0 خدمات شهري 30000

247,587,000 0 0 207,587,000 173,550,674 71,726,737 0 0 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز 
شهري و پیراشهري 30100

50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0 0 0 احداث و توسعه بوستان و 
تفرجگاه 30102

50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0 0 10,000 5,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 16 احداث بوستان محله جوادیه 301020216-21

106,940,000 0 0 106,940,000 85,550,524 44,579,496 0 0 0 باز پیرایی، مناسب سازي و 
تجهیز بوستان ها وفضاي سبز 30104

55,052,000 0 0 55,052,000 75,950,524 39,461,300 0 0 2,752.6 20,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 16 بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان 
ها و فضاي سبز، سطح منطقه 301040116-21

15,426,000 0 0 15,426,000 9,600,000 5,118,196 0 0 1,028.4 15,000 تعداد 1401 1401 منطقه 16 تامین درخت و درختچه و گل و 
گیاه، سطح منطقه 301040216-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 16
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

16,000,000 0 0 16,000,000 0 0 0 0 8,000 2,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 16 بازسازي، ترمیم و تجهیز بوستان 
بعثت 301040316-21

20,462,000 0 0 20,462,000 0 0 0 0 11,367.8 1,800 متر مربع 1401 1401 منطقه 16
ایمن سازي و استانداردسازي 

وسایل بازي کودکان در بوستان 
هاي سطح منطقه

301040616-21

90,647,000 0 0 50,647,000 88,000,150 27,147,241 0 0 0 طراحی و اجراي شبکه هاي 
آبرسانی فضاي سبز 30107

45,647,000 0 0 45,647,000 48,000,150 27,147,241 0 0 1,459.8 31,270 متر مربع 1401 1401 منطقه 16
هوشمندسازي، طراحی و اجراي 
شبکه هاي آبرسانی فضاي سبز، 

سطح منطقه
301070116-21

45,000,000 0 0 5,000,000 40,000,000 0 0 0 4,500 10,000 متر طول 1401 1400 منطقه 16 طراحی و احداث تصفیه خانه 301070216-21

138,233,000 0 0 138,233,000 85,621,360 45,382,414 0 0 0 زیباسازي منظر شهري 30200

11,805,000 0 0 11,805,000 11,700,000 7,155,607 0 0 0 رنگ آمیزي و پاکسازي نما 30201

11,805,000 0 0 11,805,000 11,700,000 7,155,607 0 0 1,180.5 10,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 16 رنگ آمیزي و پاکسازي نما، 
سطح منطقه 302010116-21

10,474,000 0 0 10,474,000 7,200,000 3,900,000 0 0 0 تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، 
تزئینی، مجسمه و تندیس 30203

10,474,000 0 0 10,474,000 7,200,000 3,900,000 0 0 1,047,400 10 تعداد 1401 1401 منطقه 16
تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، 

شناسایی معابر و مجسمه و 
تندیس، سطح منطقه

302030116-21

101,943,000 0 0 101,943,000 55,000,000 28,630,354 0 0 0 ساماندهی و مناسب سازي 
میادین و معابر خاص شهر 30204

51,943,000 0 0 51,943,000 55,000,000 28,630,354 0 0 5,194.3 10,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 16
ساماندهی و مناسب سازي 

میادین و معابر خاص شهر، سطح 
منطقه

302040116-21

50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0 0 1,315,789.5 38 واحد 1401 1401 منطقه 16
ساماندهی محدوده باربري هاي 

محالت باغ آذري، جوادیه و 
شهرك بعثت

302040616-21

10,233,000 0 0 10,233,000 10,401,360 4,916,453 0 0 0 نورپردازي و زیباسازي معابر 30206
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 16
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

10,233,000 0 0 10,233,000 10,401,360 4,916,453 0 0 51,165 200 متر مربع 1401 1401 منطقه 16 نورپردازي و زیباسازي معابر، 
سطح منطقه 302060116-21

3,778,000 0 0 3,778,000 1,320,000 780,000 0 0 0 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی 30208

3,778,000 0 0 3,778,000 1,320,000 780,000 0 0 3,935.4 960 متر مربع 1401 1401 منطقه 16 نقاشی دیواري و گرافیک 
محیطی، سطح منطقه 302080116-21

12,592,000 0 0 12,592,000 12,000,000 6,693,251 0 0 0 مدیریت پسماند 30400

6,296,000 0 0 6,296,000 5,500,000 2,257,001 0 0 0 احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات 
جمع آوري و پردازش پسماند 30406

6,296,000 0 0 6,296,000 5,500,000 2,257,001 0 0 25,184 250 عدد 1401 1401 منطقه 16 خرید مخازن پسماند 304060316-21

6,296,000 0 0 6,296,000 6,500,000 4,436,250 0 0 0 تعمیر و تجهیز تاسیسات جمع 
آوري و پردازش پسماند 30407

6,296,000 0 0 6,296,000 6,500,000 4,436,250 0 0 2,248.6 2,800 متر مربع 1401 1401 منطقه 16
تعمیر و تجهیز تأسیسات جمع 
آوري و پردازش پسماند، سطح 

منطقه
304070116-21

79,876,000 0 0 79,876,000 28,664,854 28,418,938 0 0 0

طرح هاي هدایت آب هاي 
سطحی و ساماندهی سیل ها، رود 
دره ها و رودخانه هاي عبوري از 

شهر

30700

6,296,000 0 0 6,296,000 4,000,000 2,600,000 0 0 0 کنترل و پایش آب هاي سطحی 
و زیرزمینی 30702

6,296,000 0 0 6,296,000 4,000,000 2,600,000 0 0 484,307.7 13 پروژه 1401 1401 منطقه 16 کنترل و پایش آب هاي سطحی 
و زیرزمینی، سطح منطقه 307020116-21

23,149,000 0 0 23,149,000 4,000,000 5,469,950 0 0 0 احداث شبکه هاي اصلی هدایت و 
جمع آوري آبهاي سطحی 30703

3,149,000 0 0 3,149,000 4,000,000 5,469,950 0 0 314,900 10 متر طول 1401 1401 منطقه 16
احداث و بهسازي شبکه هاي 

اصلی هدایت و جمع آوري آبهاي 
سطحی، سطح منطقه

307030116-21

20,000,000 0 0 20,000,000 0 0 0 0 200,000 100 متر طول 1401 1401 منطقه 16
جمع آوري آب هاي سطحی 
خیابان ابریشم تا فلکه سوم 

بزرگراه بعثت
307030216-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

35,870,000 0 0 35,870,000 14,164,834 12,175,838 0 0 0 مرمت و بهسازي شبکه اصلی 
جمع آوري آبهاي سطحی 30704

15,870,000 0 0 15,870,000 14,164,834 12,175,838 0 0 176,333.3 90 متر طول 1401 1401 منطقه 16

مرمت و بهسازي شبکه اصلی 
جمع آوري آبهاي سطحی شامل 

مسیل ها و کانال هاي 
سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، 

آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و 
رسوب گیر، سطح منطقه

307040116-21

20,000,000 0 0 20,000,000 0 0 0 0 20,000 1,000 متر طول 1401 1401 منطقه 16 بهسازي نهر روباز خیابان فدائیان 
اسالم 307040416-21

13,380,000 0 0 13,380,000 5,000,020 8,173,150 0 0 0 احداث شبکه فرعی جمع آوري 
آبهاي سطحی 30707

13,380,000 0 0 13,380,000 5,000,020 8,173,150 0 0 8,920 1,500 متر طول 1401 1401 منطقه 16
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه 

شبکه فرعی جمع آوري آبهاي 
سطحی، سطح منطقه

307070116-21

1,181,000 0 0 1,181,000 1,500,000 0 0 0 0 استفاده مجدد از پساب و رواناب 
سطحی 30711

1,181,000 0 0 1,181,000 1,500,000 0 0 0 118,100 10 دستگاه 1401 1401 منطقه 16

طراحی و اجراي روش هاي 
بازیافت و بازچرخانی آب و 

سیستم هاي تصفیه فاضالب، 
سطح منطقه

307110216-21

16,750,000 0 0 16,750,000 13,781,000 5,972,125 0 0 0 بهبود محیط زیست شهري و 
بهداشت عمومی 30900

2,977,000 0 0 2,977,000 3,281,000 1,850,000 0 0 0 تهیه و اجراي طرح هاي زیست 
محیطی 30901

1,048,000 0 0 1,048,000 1,056,000 350,000 0 0 698.7 1,500 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 16

استقرار و نگهداشت نظام مدیریت 
محیط زیست ایزو 14001 در 

سازمانها و شرکتها و مناطق 22
گانه

309010216-21

394,000 0 0 394,000 500,000 0 0 0 788 500 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 16
ارزیابی اثرات زیست محیطی 
پروژه هاي عمرانی، تولیدي و 

اقتصادي شهرداري تهران
309010316-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 16
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

1,535,000 0 0 1,535,000 1,725,000 1,500,000 0 0 767.5 2,000 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 16

شناسایی و پایش کمی و کیفی 
منابع، شاخص ها و آالینده هاي 
محیط زیست و ارائه راهکارهاي 

رفع آلودگی سطح منطقه

309010416-21

13,773,000 0 0 13,773,000 10,500,000 4,122,125 0 0 0 توسعه انرژي هاي نو 30904

8,264,000 0 0 8,264,000 7,500,000 1,766,625 0 0 353.2 23,400 کیلو وات 1401 1395 منطقه 16 توسعه انرژي هاي نو 309040216-21

5,509,000 0 0 5,509,000 3,000,000 2,355,500 0 0 2,754,500 2 ساختمان 1401 1401 منطقه 16
بهینه سازي مصرف انرژي و 

منابع در ساختمانهاي شهرداري 
تهران

309040316-21

2,361,000 0 0 2,361,000 1,000,000 584,952 0 0 0 توسعه و نگهداري تاسیسات 
شهري 31000

2,361,000 0 0 2,361,000 1,000,000 584,952 0 0 0
تعمیر، تجهیز و مناسب سازي 

آبخوري ها و سرویس هاي 
بهداشتی عمومی

31008

2,361,000 0 0 2,361,000 1,000,000 584,952 0 0 118,050 20 چشمه 1401 1401 منطقه 16

تعمیر، تجهیز و مناسب سازي 
آبخوري ها و سرویس هاي 

بهداشتی عمومی در معابر، سطح 
منطقه

310080116-21

4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000

4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 0 تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و 
کاهش خطرپذیري شهر 40300

4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 0 مقاوم سازي پل ها و ابنیه فنی 40313

4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 500 8 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 16 ساماندهی گودها و نقاط پرخطر 
سطح منطقه 403130116-21

496,628,000 0 0 496,628,000 34,422,576 28,702,605 0 0 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي 
شهري 60000

43,146,000 0 0 43,146,000 30,000,000 25,632,742 0 0 0 تحول اداري و مدیریت عملکرد 60200

43,146,000 0 0 43,146,000 30,000,000 25,632,742 0 0 0 بازسازي و تعمیرات اساسی 
ساختمان هاي اداري 60209
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

43,146,000 0 0 43,146,000 30,000,000 25,632,742 0 0 78,447.3 550 متر مربع 1401 1401 منطقه 16
مقاوم سازي، بازسازي و تعمیرات 

اساسی ساختمان هاي اداري، 
سطح منطقه

602090116-21

246,000 0 0 246,000 312,000 64,480 0 0 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500

246,000 0 0 246,000 312,000 64,480 0 0 0 مطالعه و پژوهش هاي ماموریت 
اجتماعی و فرهنگی 61503

246,000 0 0 246,000 312,000 64,480 0 0 197.1 1,248 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 16 مطالعه و پژوهش هاي اجتماعی 
و فرهنگی، سطح منطقه 615030116-21

3,236,000 0 0 3,236,000 4,110,576 3,005,383 0 0 0 موارد پیش بینی نشده 61700

3,236,000 0 0 3,236,000 4,110,576 3,005,383 0 0 0 اعتبارات فوریتهاي خدمات 
شهري 61706

3,236,000 0 0 3,236,000 4,110,576 3,005,383 0 0 2,941.8 1,100 مورد 1401 1401 منطقه 16
اعتبارات فوریتهاي خدمات 

شهري سامانه فوریت هاي شهري 
137،سطح منطقه

617060116-21

450,000,000 0 0 450,000,000 0 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه توسعه 
مدیریت و هوشمندسازي 62600

450,000,000 0 0 450,000,000 0 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه توسعه 
مدیریت و هوشمندسازي 62601

450,000,000 0 0 450,000,000 0 0 0 0 450,000,000 1 ندارد 1401 1401 منطقه 16 اجراي پروژه هاي مستمر توسعه 
محله اي، سطح منطقه 626010116-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 16
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 





مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
2,361,026,864 0 جمع کل

292,714,542 0 اجتماعی و فرهنگی 10000
12,598,300 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی 10300

6,180,000 0 غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 10304
6,180,000 120 51,500 تعداد غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 1030401-11
6,418,300 0 فرهنگ سازي و اجراي ورزش هاي همگانی 10305
3,203,908 801 4,000 مورد ترویج ورزش همگانی آقایان 1030501-11
3,214,392 1,786 1,800 مورد ترویج ورزش همگانی بانوان 1030502-11
7,929,840 0 ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان 10400
7,929,840 0 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
6,424,000 5,500 1,168 مورد نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 1040304-11
1,005,840 33,528 30 نفر سال ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار) 1040305-11

500,000 500,000 1 مورد مدیریت و راهبري سمن سراها 1040309-11
1,442,902 0 حمایت، توانمندسازي و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت هاي اجتماعی و مردمی 10500
1,097,002 0 آموزش و ترویج کارآفرینی 10504
1,097,002 274 4,000 نفر آموزش و ترویج کارآفرینی 1050401-11

345,900 0 ارتقاي مشارکت هاي اجتماعی شهروندان 10506
345,900 301 1,150 نفر اجراي برنامه هاي مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی 1050601-11

40,545,000 0 توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و 
هنري

10800

9,550,000 0 نکوداشت مناسبت هاي مذهبی و ملی 10817
9,550,000 1,193,750 8 مورد نکوداشت مناسبت هاي دینی و ملی 1081702-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 17
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
20,100,000 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 10821
10,600,000 2,120,000 5 مورد اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 1082101-11
9,500,000 9,500,000 1 تعداد اجراي هنر عمومی(هنرهاي تجسمی و المان هاي شهري) 1082126-11
9,500,000 0 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10823
3,500,000 83,333 42 برنامه فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و معنوي 1082301-11
6,000,000 10,000 600 برنامه ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 1082302-11
1,395,000 0 آموزش حقوق و تکالیف شهروندي 10824
1,395,000 500 2,790 مورد آموزش شهروندي 1082401-11
5,772,000 0 حمایت از طرح هاي حوزه سالمت اجتماعی 11000
5,772,000 0 آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 11004
3,500,000 875 4,000 مورد آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 1100401-11
2,272,000 45,440 50 مورد بهبود سالمت اجتماعی و بهداشت روان 1100402-11
2,739,500 0 حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت هاي اجتماعی بانوان 11100

150,800 0 اجراي طرح هاي اجتماعی و فرهنگی کودکان 11102
150,800 6,032 25 مورد اجراي برنامه هاي دبیرخانه مصوبه شهر دوستدار کودك 1110201-11

1,771,600 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی، هنري ویژه بانوان 11104
1,771,600 110,725 16 مورد بهبود مشارکت پذیري و اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري ویژه بانوان 1110401-11

817,100 0 توانمندسازي اجتماعی بانوان 11105
817,100 81,710 10 مورد توانمندسازي اجتماعی بانوان 1110501-11

221,687,000 0 امور پشتیبانی 11700
8,180,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 11701
4,600,000 115,000 40 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 1170102-11
3,580,000 895,000 4 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 1170103-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
126,692,000 0 مزایا و کمک ها 11702
47,600,000 1,190,000 40 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 1170202-11
3,465,000 78,750 44 نفر سال هزینه ناهار 1170203-11

860,000 215,000 4 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 1170204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 1170205-11

26,620,000 605,000 44 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 1170206-11
10,000,000 400,000 25 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 1170207-11
7,480,000 170,000 44 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 1170208-11
5,192,000 118,000 44 نفر سال پاداش و عیدي 1170209-11

11,880,000 270,000 44 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 1170210-11
9,880,000 520,000 19 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 1170211-11

880,000 20,000 44 نفر سال 11-1170212 حق عائله مندي، اوالد
525,000 75,000 7 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 1170213-11

86,815,000 0 خدمات قراردادي 11705
12,035,000 415,000 29 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 1170509-11
7,200,000 450,000 16 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 1170510-11

30,450,000 1,050,000 29 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 1170511-11
16,800,000 1,050,000 16 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 1170512-11
13,050,000 450,000 29 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 1170513-11
7,280,000 455,000 16 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 1170514-11

196,348,250 0 حمل و نقل و ترافیک 20000
1,500,000 0 افزایش و توسعه ظرفیت هاي مدیریتی پلیس راهور 21600
1,500,000 0 اجراي برنامه هاي پلیس راهور 21606
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
1,500,000 150,000 10 برنامه اجراي برنامه انضباط و نظم بخشی بر حمل و نقل 2160601-11

194,848,250 0 امور پشتیبانی 22200
7,605,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 22201
4,025,000 115,000 35 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 2220102-11
3,580,000 895,000 4 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 2220103-11

111,998,250 0 مزایا و کمک ها 22202
41,650,000 1,190,000 35 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 2220202-11
3,071,250 78,750 39 نفر سال هزینه ناهار 2220203-11

860,000 215,000 4 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 2220204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 2220205-11

23,595,000 605,000 39 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 2220206-11
9,200,000 400,000 23 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 2220207-11
6,630,000 170,000 39 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 2220208-11
4,602,000 118,000 39 نفر سال پاداش و عیدي 2220209-11

10,530,000 270,000 39 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 2220210-11
8,320,000 520,000 16 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 2220211-11

780,000 20,000 39 نفر سال 11-2220212 حق عائله مندي، اوالد
450,000 75,000 6 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 2220213-11

75,245,000 0 خدمات قراردادي 22205
10,375,000 415,000 25 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 2220509-11

6,300,000 450,000 14 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 2220510-11
26,250,000 1,050,000 25 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 2220511-11
14,700,000 1,050,000 14 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 2220512-11

480 

جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 17
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
11,250,000 450,000 25 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 2220513-11

6,370,000 455,000 14 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 2220514-11
917,877,571 0 خدمات شهري 30000
325,152,576 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
325,152,576 0 نگهداري فضاي سبز 30106
325,152,576 302 1,077,959 متر مربع نگهداري فضاي سبز 3010601-11
363,342,605 0 مدیریت پسماند 30400
363,342,605 0 رفت و روب شهري 30408
363,342,605 174 2,090,000 متر مربع رفت و روب شهري 3040801-11

7,393,200 0 طرح هاي هدایت آب هاي سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه هاي عبوري از شهر 30700
7,393,200 0 برف روبی 30710
7,393,200 493 15,000 مورد خرید مصالح و تجهیزات عملیات برف روبی 3071001-11

10,900,690 0 بهبود محیط زیست شهري و بهداشت عمومی 30900
9,500,690 0 مبارزه با جانوران مضر شهري 30903
9,500,690 756 12,560 تعداد مبارزه با جانوران مضر شهري 3090301-11
1,400,000 0 آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهري 30905
1,400,000 700 2,000 برنامه آموزش، فرهنگ سازي و مشارکت شهروندي در حوزه محیط زیست شهري 3090501-11
1,000,000 0 ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهري 31100
1,000,000 0 ساماندهی صنایع و مشاغل 31103
1,000,000 10,000 100 مورد تهیه، نصب و جمع آوري سازه هاي موقت تبلیغات فرهنگی 3110302-11

210,088,500 0 امور پشتیبانی 31500
7,950,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 31501
4,370,000 115,000 38 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 3150102-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
3,580,000 895,000 4 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 3150103-11

121,108,500 0 مزایا و کمک ها 31502
45,220,000 1,190,000 38 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 3150202-11
3,307,500 78,750 42 نفر سال هزینه ناهار 3150203-11

860,000 215,000 4 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 3150204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 3150205-11

25,410,000 605,000 42 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 3150206-11
8,800,000 400,000 22 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 3150207-11
7,140,000 170,000 42 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 3150208-11
4,956,000 118,000 42 نفر سال پاداش و عیدي 3150209-11

11,340,000 270,000 42 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 3150210-11
10,400,000 520,000 20 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 3150211-11

840,000 20,000 42 نفر سال 11-3150212 حق عائله مندي، اوالد
525,000 75,000 7 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 3150213-11

81,030,000 0 خدمات قراردادي 31505
11,205,000 415,000 27 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 3150509-11

6,750,000 450,000 15 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 3150510-11
28,350,000 1,050,000 27 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 3150511-11
15,750,000 1,050,000 15 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 3150512-11
12,150,000 450,000 27 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 3150513-11

6,825,000 455,000 15 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 3150514-11
161,174,077 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000
23,050,077 0 تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و کاهش خطرپذیري شهر 40300
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
23,050,077 0 افزایش ایمنی اماکن 40306
3,850,000 770,000 5 مورد افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 4030602-11

19,200,077 19,200 1,000 متر طول الیروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه هاي رسوبگیر 4030604-11
138,124,000 0 امور پشتیبانی 40600

5,560,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 40601
2,875,000 115,000 25 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 4060102-11
2,685,000 895,000 3 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 4060103-11

78,544,000 0 مزایا و کمک ها 40602
29,750,000 1,190,000 25 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 4060202-11
2,205,000 78,750 28 نفر سال هزینه ناهار 4060203-11

645,000 215,000 3 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 4060204-11
16,940,000 605,000 28 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 4060206-11
6,800,000 400,000 17 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 4060207-11
4,760,000 170,000 28 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 4060208-11
3,304,000 118,000 28 نفر سال پاداش و عیدي 4060209-11
7,560,000 270,000 28 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 4060210-11
5,720,000 520,000 11 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 4060211-11

560,000 20,000 28 نفر سال 11-4060212 حق عائله مندي، اوالد
300,000 75,000 4 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 4060213-11

54,020,000 0 خدمات قراردادي 40605
7,470,000 415,000 18 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 4060509-11
4,500,000 450,000 10 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 4060510-11

18,900,000 1,050,000 18 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 4060511-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
10,500,000 1,050,000 10 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 4060512-11
8,100,000 450,000 18 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 4060513-11
4,550,000 455,000 10 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 4060514-11

165,392,750 0 شهرسازي و معماري 50000
165,392,750 0 امور پشتیبانی 50900

6,135,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 50901
3,450,000 115,000 30 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 5090102-11
2,685,000 895,000 3 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 5090103-11

95,622,750 0 مزایا و کمک ها 50902
35,700,000 1,190,000 30 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 5090202-11
2,598,750 78,750 33 نفر سال هزینه ناهار 5090203-11

645,000 215,000 3 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 5090204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 5090205-11

19,965,000 605,000 33 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 5090206-11
7,600,000 400,000 19 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 5090207-11
5,610,000 170,000 33 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 5090208-11
3,894,000 118,000 33 نفر سال پاداش و عیدي 5090209-11
8,910,000 270,000 33 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 5090210-11
7,280,000 520,000 14 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 5090211-11

660,000 20,000 33 نفر سال 11-5090212 حق عائله مندي، اوالد
450,000 75,000 6 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 5090213-11

63,635,000 0 خدمات قراردادي 50905
9,130,000 415,000 22 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 5090509-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
4,950,000 450,000 11 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 5090510-11

23,100,000 1,050,000 22 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 5090511-11
11,550,000 1,050,000 11 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 5090512-11
9,900,000 450,000 22 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 5090513-11
5,005,000 455,000 11 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 5090514-11

627,519,674 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
622,397,274 0 امور پشتیبانی 60800
19,390,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
9,545,000 115,000 83 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 6080102-11
9,845,000 895,000 11 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080103-11

266,414,500 0 مزایا و کمک ها 60802
98,770,000 1,190,000 83 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 6080202-11
7,402,500 78,750 94 نفر سال هزینه ناهار 6080203-11
2,365,000 215,000 11 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 6080205-11

56,870,000 605,000 94 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 6080206-11
18,800,000 400,000 47 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 6080207-11
15,980,000 170,000 94 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 6080208-11
11,092,000 118,000 94 نفر سال پاداش و عیدي 6080209-11
25,380,000 270,000 94 نفر سال ... فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 6080210-11
24,440,000 520,000 47 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 6080211-11
1,880,000 20,000 94 نفر سال 11-6080212 حق عائله مندي، اوالد
1,125,000 75,000 15 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 6080213-11
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
1,061,262 0 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803
1,061,262 1,769 600 تعداد پست، اینترنت و تلفن 6080304-11

113,759,978 0 اجاره بهاء و کرایه 60804
87,869,873 1,071,584 82 دستگاه کرایه وسائط نقلیه 6080401-11
25,890,105 51,780 500 دستگاه روز کرایه وسائط نقلیه سنگین 6080406-11

180,717,674 0 خدمات قراردادي 60805
1,000,111 52 19,352 متر مربع نگهداري و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات 6080501-11

303,664 4,466 68 دستگاه نگهداري و تعمیرات وسایل اداري 6080502-11
200,000 4,255 47 دستگاه نگهداري و تعمیرات جزئی ماشین آالت و وسایط نقلیه 6080503-11
300,000 30 10,000 تعداد تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس 6080504-11

69,080 345 200 مورد خدمات قراردادي،هزینه هاي بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهاي دسته چک و غیره 6080505-11
2,398,987 286 8,391 نفر ساعت حق الجلسه، حق الزحمه ، حق التدریس 6080506-11

24,900,000 415,000 60 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 6080509-11
4,850,832 1,616,944 3 قرارداد بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزي 6080510-11

13,050,000 450,000 29 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 6080523-11
63,000,000 1,050,000 60 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 6080524-11
30,450,000 1,050,000 29 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 6080525-11
27,000,000 450,000 60 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 6080526-11
13,195,000 455,000 29 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 6080527-11
31,218,542 0 هزینه سوخت 60806

1,894,561 98 19,352 متر مربع سوخت دستگاههاي حرارتی 6080601-11
827,200 17,600 47 دستگاه سوخت وسائل نقلیه 6080602-11

3,729,210 6,310 591 نفر سال آب بها مصرفی اداري 6080603-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
10,140,448 524 19,352 متر مربع بهاي برق مصرفی اداري 6080604-11

4,815,706 7 687,958 متر مربع آب بهاي پارکها و میادین 6080605-11
9,811,417 11 891,947 متر مربع بهاي برق پارك ها و میادین 6080606-11
9,835,318 0 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807

500,000 250 2,000 متر مربع خرید لوازم جزیی ساختمان 6080701-11
5,000,033 8,347 599 نفر سال خرید لوازم مصرفی اداري 6080702-11

185,229 10,896 17 دستگاه لوازم یدکی وسائط نقلیه 6080703-11
650,000 3,611 180 نفر سال لباس کارکنان و لوازم خواب 6080704-11

3,000,002 5,008 599 مورد سایرموادو لوازم مصرف شدنی 6080705-11
500,056 26 19,352 متر مربع لوازم تنظیف 6080706-11

3,280,000 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500
3,280,000 0 آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی 61505
3,280,000 1,000 3,280 نفر ساعت آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 6150501-11
1,842,400 0 دیپلماسی شهري 62200
1,842,400 0 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201
1,842,400 184,240 10 مورد راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 6220101-11
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

1,830,035,001 0 0 1,749,885,000 633,472,342 262,978,349 0 0 0 جمع کل

542,810,000 0 0 492,810,000 211,770,000 53,013,271 0 0 0 اجتماعی و فرهنگی 10000

84,442,000 0 0 84,442,000 75,010,000 29,807,032 0 0 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و 
نشاط اجتماعی 10300

57,221,000 0 0 57,221,000 37,375,000 19,500,000 0 0 0 توسعه و تجهیز فضاهاي ورزشی 10307

27,221,000 0 0 27,221,000 37,375,000 19,500,000 0 0 12,002.2 2,268 متر مربع 1401 1401 منطقه 17
توسعه و تجهیز زمین هاي 

ورزشی روباز و چمن مصنوعی، 
سطح منطقه

103070117-21

30,000,000 0 0 30,000,000 0 0 0 0 60,000 500 متر مربع 1401 1401 منطقه 17 احداث زمین اسکیت مجموعه 
فرهنگی دارالشهداء 103070917-21

27,221,000 0 0 27,221,000 37,635,000 10,307,032 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن 
ورزشی 10308

27,221,000 0 0 27,221,000 37,635,000 10,307,032 0 0 4,734.1 5,750 متر مربع 1401 1401 منطقه 17 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن 
ورزشی، سطح منطقه 103080117-21

150,000,000 0 0 100,000,000 50,000,000 0 0 0 0 ساماندهی آسیب دیدگان 
اجتماعی و متکدیان 10400

150,000,000 0 0 100,000,000 50,000,000 0 0 0 0
توسعه و تجهیز مدد سراها و سایر 

مراکز خدمات رسانی به آسیب 
دید گان اجتماعی

10402

150,000,000 0 0 100,000,000 50,000,000 0 0 0 93,283.6 1,608 متر مربع 1401 1400 منطقه 17 احداث گرمخانه و مرکز 
کارآفرینی 104020817-21

308,368,000 0 0 308,368,000 86,760,000 23,206,240 0 0 0

توسعه و حمایت از زیرساخت ها، 
ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح 

هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی 
و هنري

10800

130,000,000 0 0 130,000,000 0 0 0 0 0 توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري 10801

50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0 0 250,000 200 متر مربع 1401 1401 منطقه 17 احداث مقبره الشهداء بوستان 
زمزم 108010417-21

50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0 0 250,000 200 متر مربع 1401 1401 منطقه 17 احداث مقبره الشهداء گمنام 
بوستان بهاران 108010517-21

488 
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

30,000,000 0 0 30,000,000 0 0 0 0 100,000 300 متر مربع 1401 1401 منطقه 17 بازسازي، مرمت و تجهیز خانه 
شهیدان ولی زاده 108010617-21

11,835,000 0 0 11,835,000 15,000,000 4,361,363 0 0 0 تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و 
قرائت خانه ها 10802

11,835,000 0 0 11,835,000 15,000,000 4,361,363 0 0 15,780 750 متر مربع 1401 1401 منطقه 17 تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و 
قرائت خانه ها، سطح منطقه 108020117-21

27,615,000 0 0 27,615,000 24,950,000 10,814,722 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی 
و هنري 10809

27,615,000 0 0 27,615,000 24,950,000 10,814,722 0 0 15,780 1,750 متر مربع 1401 1401 منطقه 17 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی 
و هنري، سطح منطقه 108090117-21

30,000,000 0 0 30,000,000 0 0 0 0 0 توسعه و تجهیز سراي محله 10811

30,000,000 0 0 30,000,000 0 0 0 0 24,000 1,250 متر مربع 1401 1401 منطقه 17 توسعه و تجهیز سراي محله 
زهتابی 108110117-21

17,358,000 0 0 17,358,000 12,500,000 4,655,577 0 0 0 تعمیر و تجهیز سراي محله 10812

17,358,000 0 0 17,358,000 12,500,000 4,655,577 0 0 15,429.3 1,125 متر مربع 1401 1401 منطقه 17 تعمیر و تجهیز سراي محله، 
سطح منطقه 108120117-21

75,780,000 0 0 75,780,000 3,690,000 2,150,508 0 0 0 کمک به ساخت و توسعه مساجد 
و اماکن مذهبی 10814

15,780,000 0 0 15,780,000 3,690,000 2,150,508 0 0 315,600 50
تعداد 
مسجد 1401 1401 منطقه 17 کمک به تجهیز مساجد، سطح 

منطقه 108141317-21

30,000,000 0 0 30,000,000 0 0 0 0 40,000 750 متر مربع 1402 1401 منطقه 17 احداث دارالقرآن مرکزي 108141417-21

30,000,000 0 0 30,000,000 0 0 0 0 127,659.6 235 متر مربع 1402 1401 منطقه 17 نوسازي و توسعه مسجد سجادیه 
فاطمی در محله 8 108141517-21

15,780,000 0 0 15,780,000 30,620,000 1,224,070 0 0 0 حمایت از توسعه و تجهیز مدارس 10827

15,780,000 0 0 15,780,000 30,620,000 1,224,070 0 0 631,200 25
تعداد 
مدرسه 1401 1401 منطقه 17 کمک به توسعه و تجهیز مدارس، 

سطح منطقه 108270117-21

344,606,000 0 0 314,606,000 180,775,041 78,319,684 0 0 0 حمل و نقل و ترافیک 20000
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 17
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

5,523,000 0 0 5,523,000 10,678,000 2,939,717 0 0 0
توسعه، تجهیز و نگهداري سامانه 

هاي حمل و نقل عمومی غیر 
ریلی

20200

1,578,000 0 0 1,578,000 7,685,000 2,247,705 0 0 0 احداث ایستگاه هاي حمل و نقل 
عمومی غیرریلی 20203

1,578,000 0 0 1,578,000 7,685,000 2,247,705 0 0 197,250 8 ایستگاه 1401 1401 منطقه 17
احداث ایستگاه و پل همسطح 

ایستگاه حمل و نقل عمومی 
غیرریلی، سطح منطقه

202030117-21

3,945,000 0 0 3,945,000 2,993,000 692,011 0 0 0 تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل 
و نقل عمومی غیر ریلی 20210

3,945,000 0 0 3,945,000 2,993,000 692,011 0 0 17,152.2 230 ایستگاه 1401 1401 منطقه 17
تعمیر و تجهیز پل همسطح و 
ایستگاه هاي اتوبوس عادي و 

تندرو، سطح منطقه
202100117-21

37,596,000 0 0 37,596,000 25,738,700 13,468,312 0 0 0 افزایش ایمنی و هوشمندسازي 
حمل و نقل و ترافیک شهر 20400

15,780,000 0 0 15,780,000 12,447,000 8,163,861 0 0 0 اجراي عالیم افقی ترافیکی 20408

15,780,000 0 0 15,780,000 12,447,000 8,163,861 0 0 631.2 25,000 متر طول 1401 1401 منطقه 17 اجراي عالیم افقی ترافیکی، سطح 
منطقه 204080117-21

13,413,000 0 0 13,413,000 5,731,500 4,476,697 0 0 0 تعمیر و تعویض تجهیزات 
ترافیکی 20410

13,413,000 0 0 13,413,000 5,731,500 4,476,697 0 0 4,471 3,000 عدد 1401 1401 منطقه 17 تعمیر و تعویض عالئم عمودي و 
تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه 204100117-21

7,890,000 0 0 7,890,000 2,559,500 827,754 0 0 0 تعمیر و تعویض گاردریل و نرده 
ایمنی معابر 20412

7,890,000 0 0 7,890,000 2,559,500 827,754 0 0 14,345.5 550 متر طول 1401 1401 منطقه 17 تعمیر و تعویض نرده و حفاظ 
ایمنی معابر، سطح منطقه 204120117-21

513,000 0 0 513,000 5,000,700 0 0 0 0 تهیه و نصب چراغ هاي راهنمایی 
و رانندگی 20414

513,000 0 0 513,000 5,000,700 0 0 0 256,500 2 تقاطع 1401 1401 منطقه 17
نصب چراغ هوشمند و عالیم 

هشدار دهنده و خط کشی جهت 
گذر دانش آموزان

204140217-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

1,578,000 0 0 1,578,000 1,350,000 650,000 0 0 0 توسعه، تجهیز و نگهداري پایانه 
هاي مسافري شهري 20500

1,578,000 0 0 1,578,000 1,350,000 650,000 0 0 0 تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك 
سوارهاي درون شهري 20504

1,578,000 0 0 1,578,000 1,350,000 650,000 0 0 1,578,000 1 تعداد 1401 1401 منطقه 17
تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك 

سوارهاي درون شهري، سطح 
منطقه

205040117-21

299,909,000 0 0 269,909,000 143,008,341 61,261,656 0 0 0 توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور 
و مرور شهري 20900

14,991,000 0 0 14,991,000 16,480,000 3,907,462 0 0 0 طراحی و اصالح هندسی معابر و 
تقاطع هاي موجود 20914

12,624,000 0 0 12,624,000 16,480,000 3,907,462 0 0 8,416 1,500 متر مربع 1401 1401 منطقه 17 طراحی و اصالح هندسی معابر، 
سطح منطقه 209140117-21

2,367,000 0 0 2,367,000 0 0 0 0 9,468 250 متر مربع 1401 1401 منطقه 17 ایمن سازي و رفع نقاط حادثه 
خیز ترافیکی، سطح منطقه 209140317-21

50,000,000 0 0 20,000,000 30,000,000 0 0 0 0 احداث و توسعه معابر غیر 
بزرگراهی 20920

50,000,000 0 0 20,000,000 30,000,000 0 0 0 5,000 10,000 متر مربع 1401 1399 منطقه 17 ساماندهی و اصالح هندسی 
خیابان یافت آباد 209200317-21

140,000,000 0 0 140,000,000 0 0 0 0 0 احداث و توسعه تقاطع غیر 
همسطح 20924

140,000,000 0 0 140,000,000 0 0 0 0 93,333.3 1,500 متر طول 1402 1401 منطقه 17
احداث زیرگذرهاي سواره رو، 

دیواره ها و جداره ها در مسیر 
خط راه آهن تهران-اهواز

209240117-21

48,129,000 0 0 48,129,000 61,434,574 34,214,722 0 0 0 مرمت و بهسازي معابر غیر 
20925 بزرگراهی

22,881,000 0 0 22,881,000 29,353,150 17,902,578 0 0 7,627 3,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 17
لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار 
حفاري و همسطح سازي دریچه 

هاي معابر سطح منطقه
209250117-21

25,248,000 0 0 25,248,000 32,081,424 16,312,144 0 0 7,890 3,200 متر مربع 1401 1401 منطقه 17 بهسازي و نوسازي معابر غیر 
بزرگراهی، سطح منطقه 209253617-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

7,890,000 0 0 7,890,000 5,476,440 3,575,729 0 0 0 نصب و ترمیم، سنگدال، جداول 20926

7,890,000 0 0 7,890,000 5,476,440 3,575,729 0 0 1,921.6 4,106 عدد 1401 1401 منطقه 17 نصب و ترمیم سنگدال و جداول، 
سطح منطقه 209260117-21

1,578,000 0 0 1,578,000 1,635,000 317,000 0 0 0 بهسازي معابرجهت تردد معلولین 
و سالمندان 20929

1,578,000 0 0 1,578,000 1,635,000 317,000 0 0 15,780 100 متر مربع 1401 1401 منطقه 17
بهسازي معابر جهت تردد 

معلولین و سالمندان، سطح 
منطقه

209290117-21

27,852,000 0 0 27,852,000 20,898,827 18,682,701 0 0 0 احداث، تجهیز و بهسازي پیاده 
روها و پیاده راه ها 20930

7,890,000 0 0 7,890,000 9,687,280 7,431,041 0 0 4,077.5 1,935 متر مربع 1401 1401 منطقه 17 احداث و تجهیز پیاده روها، سطح 
منطقه 209300117-21

11,283,000 0 0 11,283,000 4,162,000 5,329,670 0 0 4,785 2,358 متر مربع 1401 1401 منطقه 17
مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و 

همسطح سازي دریچه، سطح 
منطقه

209300217-21

1,578,000 0 0 1,578,000 2,963,000 819,692 0 0 7,890 200 ندارد 1401 1401 منطقه 17
مناسب سازي وضعیت حمل و 
نقل و ترافیک (شهر دوستدار 

کودك)
209300317-21

7,101,000 0 0 7,101,000 4,086,547 5,102,298 0 0 4,734 1,500 متر مربع 1401 1401 منطقه 17 بهسازي و نوسازي پیاده روها و 
پیاده راه ها، سطح منطقه 209300517-21

3,157,000 0 0 3,157,000 5,166,000 0 0 0 0 احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده 20931

3,157,000 0 0 3,157,000 5,166,000 0 0 0 78,925 40
متر طول 

عرشه 1401 1401 منطقه 17 احداث و بهسازي پل هاي عابر 
پیاده سطح منطقه 209310117-21

4,734,000 0 0 4,734,000 955,500 319,304 0 0 0 مرمت و بهسازي و تجهیز معابر و 
سامانه ویژه دوچرخه 20934

4,734,000 0 0 4,734,000 955,500 319,304 0 0 9,468 500 متر طول 1401 1401 منطقه 17 توسعه، تعمیر و تجهیز معابر 
دوچرخه، سطح منطقه 209340117-21

1,578,000 0 0 1,578,000 962,000 244,738 0 0 0 تعمیر و تجهیز پارك هاي 
آموزش ترافیک 20936
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

1,578,000 0 0 1,578,000 962,000 244,738 0 0 6,312 250 متر مربع 1401 1401 منطقه 17 تعمیر و تجهیز پارك هاي 
آموزش ترافیک، سطح منطقه 209360117-21

329,831,001 0 0 329,681,000 197,945,001 112,336,435 0 0 0 خدمات شهري 30000

97,052,000 0 0 97,052,000 76,220,000 44,202,665 0 0 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز 
شهري و پیراشهري 30100

69,437,000 0 0 69,437,000 41,200,000 26,921,638 0 0 0 باز پیرایی، مناسب سازي و 
تجهیز بوستان ها وفضاي سبز 30104

39,450,000 0 0 39,450,000 36,200,000 23,029,638 0 0 2,692.6 14,651 متر مربع 1401 1401 منطقه 17 بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان 
ها و فضاي سبز، سطح منطقه 301040117-21

9,473,000 0 0 9,473,000 5,000,000 3,892,000 0 0 8,682.9 1,091 تعداد 1401 1401 منطقه 17 تامین درخت و درختچه و گل و 
گیاه، سطح منطقه 301040217-21

20,514,000 0 0 20,514,000 0 0 0 0 2,132.4 9,620 متر مربع 1401 1401 منطقه 17
ایمن سازي و استانداردسازي 

وسایل بازي کودکان در بوستان 
هاي سطح منطقه

301040617-21

27,615,000 0 0 27,615,000 35,020,000 17,281,028 0 0 0 طراحی و اجراي شبکه هاي 
آبرسانی فضاي سبز 30107

27,615,000 0 0 27,615,000 35,020,000 17,281,028 0 0 1,969.5 14,021 متر مربع 1401 1401 منطقه 17
هوشمندسازي، طراحی و اجراي 
شبکه هاي آبرسانی فضاي سبز، 

سطح منطقه
301070117-21

62,096,000 0 0 62,096,000 68,300,000 45,014,410 0 0 0 زیباسازي منظر شهري 30200

8,048,000 0 0 8,048,000 7,200,000 3,250,000 0 0 0 رنگ آمیزي و پاکسازي نما 30201

8,048,000 0 0 8,048,000 7,200,000 3,250,000 0 0 1,183.5 6,800 متر مربع 1401 1401 منطقه 17 رنگ آمیزي و پاکسازي نما، 
سطح منطقه 302010117-21

1,579,000 0 0 1,579,000 1,000,000 387,500 0 0 0 تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، 
تزئینی، مجسمه و تندیس 30203

1,579,000 0 0 1,579,000 1,000,000 387,500 0 0 98,687.5 16 تعداد 1401 1401 منطقه 17
تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، 

شناسایی معابر و مجسمه و 
تندیس، سطح منطقه

302030117-21

34,716,000 0 0 34,716,000 39,600,000 28,989,169 0 0 0 ساماندهی و مناسب سازي 
میادین و معابر خاص شهر 30204
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

34,716,000 0 0 34,716,000 39,600,000 28,989,169 0 0 4,403.3 7,884 متر مربع 1401 1401 منطقه 17
ساماندهی و مناسب سازي 

میادین و معابر خاص شهر، سطح 
منطقه

302040117-21

9,863,000 0 0 9,863,000 12,500,000 9,149,554 0 0 0 نورپردازي و زیباسازي معابر 30206

9,863,000 0 0 9,863,000 12,500,000 9,149,554 0 0 4,931.5 2,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 17 نورپردازي و زیباسازي معابر، 
سطح منطقه 302060117-21

7,890,000 0 0 7,890,000 8,000,000 3,238,187 0 0 0 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی 30208

7,890,000 0 0 7,890,000 8,000,000 3,238,187 0 0 3,156 2,500 متر مربع 1401 1401 منطقه 17 نقاشی دیواري و گرافیک 
محیطی، سطح منطقه 302080117-21

18,040,001 0 0 17,890,000 7,020,001 2,316,666 0 0 0 مدیریت پسماند 30400

18,040,001 0 0 17,890,000 7,020,001 2,316,666 0 0 0 احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات 
جمع آوري و پردازش پسماند 30406

7,890,000 0 0 7,890,000 7,020,000 2,166,666 0 0 21,096.3 374 عدد 1401 1401 منطقه 17 خرید مخازن پسماند 304060317-21

10,150,001 0 0 10,000,000 1 150,000 0 0 2,239.1 4,533 متر مربع 1401 1399 منطقه 17 احداث و تجهیز ایستگاه بازیافت 304060417-21

143,539,000 0 0 143,539,000 34,495,000 14,416,384 0 0 0

طرح هاي هدایت آب هاي 
سطحی و ساماندهی سیل ها، رود 
دره ها و رودخانه هاي عبوري از 

شهر

30700

3,951,000 0 0 3,951,000 3,025,000 1,485,438 0 0 0 کنترل و پایش آب هاي سطحی 
و زیرزمینی 30702

3,951,000 0 0 3,951,000 3,025,000 1,485,438 0 0 395,100 10 پروژه 1401 1401 منطقه 17 کنترل و پایش آب هاي سطحی 
و زیرزمینی، سطح منطقه 307020117-21

40,000,000 0 0 40,000,000 0 0 0 0 0 احداث شبکه هاي اصلی هدایت و 
جمع آوري آبهاي سطحی 30703

40,000,000 0 0 40,000,000 0 0 0 0 400,000 100 متر طول 1401 1401 منطقه 17 اجراي کانیو جنوب خیابان ابوذر 307030217-21

18,542,000 0 0 18,542,000 23,470,000 8,596,846 0 0 0 مرمت و بهسازي شبکه اصلی 
جمع آوري آبهاي سطحی 30704
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

18,542,000 0 0 18,542,000 23,470,000 8,596,846 0 0 234,708.9 79 متر طول 1401 1401 منطقه 17

مرمت و بهسازي شبکه اصلی 
جمع آوري آبهاي سطحی شامل 

مسیل ها و کانال هاي 
سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، 

آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و 
رسوب گیر، سطح منطقه

307040117-21

77,890,000 0 0 77,890,000 4,000,000 4,334,100 0 0 0 احداث شبکه فرعی جمع آوري 
آبهاي سطحی 30707

7,890,000 0 0 7,890,000 4,000,000 4,334,100 0 0 9,874.8 799 متر طول 1401 1401 منطقه 17
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه 

شبکه فرعی جمع آوري آبهاي 
سطحی، سطح منطقه

307070117-21

70,000,000 0 0 70,000,000 0 0 0 0 10,000 7,000 متر طول 1401 1401 منطقه 17 لوله گذاري نهر خیابان زمزم 307070217-21

3,156,000 0 0 3,156,000 4,000,000 0 0 0 0 استفاده مجدد از پساب و رواناب 
سطحی 30711

3,156,000 0 0 3,156,000 4,000,000 0 0 0 63.1 50,000 دستگاه 1401 1401 منطقه 17

طراحی و اجراي روش هاي 
بازیافت و بازچرخانی آب و 

سیستم هاي تصفیه فاضالب، 
سطح منطقه

307110217-21

8,464,000 0 0 8,464,000 11,105,000 6,386,310 0 0 0 بهبود محیط زیست شهري و 
بهداشت عمومی 30900

2,152,000 0 0 2,152,000 3,105,000 746,650 0 0 0 تهیه و اجراي طرح هاي زیست 
محیطی 30901

395,000 0 0 395,000 880,000 299,750 0 0 553.2 714 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 17

استقرار و نگهداشت نظام مدیریت 
محیط زیست ایزو 14001 در 

سازمانها و شرکتها و مناطق 22
گانه

309010217-21

395,000 0 0 395,000 500,000 0 0 0 790 500 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 17
ارزیابی اثرات زیست محیطی 
پروژه هاي عمرانی، تولیدي و 

اقتصادي شهرداري تهران
309010317-21

495 

جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 17
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

1,362,000 0 0 1,362,000 1,725,000 446,900 0 0 553 2,463 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 17

شناسایی و پایش کمی و کیفی 
منابع، شاخص ها و آالینده هاي 
محیط زیست و ارائه راهکارهاي 

رفع آلودگی سطح منطقه

309010417-21

6,312,000 0 0 6,312,000 8,000,000 5,639,660 0 0 0 توسعه انرژي هاي نو 30904

3,945,000 0 0 3,945,000 5,000,000 5,475,070 0 0 552.1 7,145 کیلو وات 1401 1393 منطقه 17 توسعه انرژي هاي نو 309040217-21

2,367,000 0 0 2,367,000 3,000,000 164,590 0 0 537 4,408 ساختمان 1401 1401 منطقه 17
بهینه سازي مصرف انرژي و 

منابع در ساختمانهاي شهرداري 
تهران

309040317-21

640,000 0 0 640,000 805,000 0 0 0 0 توسعه و نگهداري تاسیسات 
شهري 31000

640,000 0 0 640,000 805,000 0 0 0 0
تعمیر، تجهیز و مناسب سازي 

آبخوري ها و سرویس هاي 
بهداشتی عمومی

31008

640,000 0 0 640,000 805,000 0 0 0 64,000 10 چشمه 1401 1401 منطقه 17

تعمیر، تجهیز و مناسب سازي 
آبخوري ها و سرویس هاي 

بهداشتی عمومی در معابر، سطح 
منطقه

310080117-21

4,734,000 0 0 4,734,000 0 0 0 0 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000

4,734,000 0 0 4,734,000 0 0 0 0 0 تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و 
کاهش خطرپذیري شهر 40300

4,734,000 0 0 4,734,000 0 0 0 0 0 مقاوم سازي پل ها و ابنیه فنی 40313

4,734,000 0 0 4,734,000 0 0 0 0 2,151.8 2,200 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 17 ساماندهی گودها و نقاط پرخطر 
سطح منطقه 403130117-21

608,054,000 0 0 608,054,000 42,982,300 19,308,959 0 0 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي 
شهري 60000

139,450,000 0 0 139,450,000 40,007,500 16,987,843 0 0 0 تحول اداري و مدیریت عملکرد 60200

100,000,000 0 0 100,000,000 0 0 0 0 0 تملک، احداث و تجهیز ساختمان 
هاي اداري 60208
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

100,000,000 0 0 100,000,000 0 0 0 0 185,185.2 540 متر مربع 1402 1401 منطقه 17 احداث مرکز سالمت مهرگان 602080117-21

39,450,000 0 0 39,450,000 40,007,500 16,987,843 0 0 0 بازسازي و تعمیرات اساسی 
ساختمان هاي اداري 60209

39,450,000 0 0 39,450,000 40,007,500 16,987,843 0 0 78,900 500 متر مربع 1401 1401 منطقه 17
مقاوم سازي، بازسازي و تعمیرات 

اساسی ساختمان هاي اداري، 
سطح منطقه

602090117-21

2,604,000 0 0 2,604,000 324,800 130,000 0 0 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500

2,604,000 0 0 2,604,000 324,800 130,000 0 0 0 مطالعه و پژوهش هاي ماموریت 
اجتماعی و فرهنگی 61503

2,604,000 0 0 2,604,000 324,800 130,000 0 0 789.1 3,300 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 17 مطالعه و پژوهش هاي اجتماعی 
و فرهنگی، سطح منطقه 615030117-21

16,000,000 0 0 16,000,000 2,650,000 2,191,116 0 0 0 موارد پیش بینی نشده 61700

16,000,000 0 0 16,000,000 2,650,000 2,191,116 0 0 0 اعتبارات فوریتهاي خدمات 
شهري 61706

16,000,000 0 0 16,000,000 2,650,000 2,191,116 0 0 3,200,000 5 مورد 1401 1401 منطقه 17
اعتبارات فوریتهاي خدمات 

شهري سامانه فوریت هاي شهري 
137،سطح منطقه

617060117-21

450,000,000 0 0 450,000,000 0 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه توسعه 
مدیریت و هوشمندسازي 62600

450,000,000 0 0 450,000,000 0 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه توسعه 
مدیریت و هوشمندسازي 62601

450,000,000 0 0 450,000,000 0 0 0 0 450,000,000 1 ندارد 1401 1401 منطقه 17 اجراي پروژه هاي مستمر توسعه 
محله اي، سطح منطقه 626010117-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 





مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
3,922,791,917 0 جمع کل

424,184,139 0 اجتماعی و فرهنگی 10000
12,837,700 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی 10300
5,544,000 0 غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 10304
5,544,000 180 30,800 تعداد غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 1030401-11
7,293,700 0 فرهنگ سازي و اجراي ورزش هاي همگانی 10305
3,575,000 1,000 3,575 مورد ترویج ورزش همگانی آقایان 1030501-11
3,718,700 961 3,870 مورد ترویج ورزش همگانی بانوان 1030502-11

12,596,000 0 ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان 10400
12,596,000 0 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
6,714,000 44,760 150 مورد نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 1040304-11

882,000 30,414 29 نفر سال ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار) 1040305-11
5,000,000 500,000 10 مورد مدیریت و راهبري سمن سراها 1040309-11

768,000 0 حمایت، توانمندسازي و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت هاي اجتماعی و مردمی 10500
384,000 0 آموزش و ترویج کارآفرینی 10504
384,000 600 640 نفر آموزش و ترویج کارآفرینی 1050401-11
384,000 0 ارتقاي مشارکت هاي اجتماعی شهروندان 10506
384,000 250 1,536 نفر اجراي برنامه هاي مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی 1050601-11

36,792,789 0 توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و 
هنري

10800

8,115,000 0 نکوداشت مناسبت هاي مذهبی و ملی 10817
8,115,000 324,600 25 مورد نکوداشت مناسبت هاي دینی و ملی 1081702-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
17,350,000 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 10821
8,850,000 354,000 25 مورد اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 1082101-11
8,500,000 500,000 17 تعداد اجراي هنر عمومی(هنرهاي تجسمی و المان هاي شهري) 1082126-11
9,500,000 0 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10823
4,500,000 300,000 15 برنامه فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و معنوي 1082301-11
5,000,000 10,000 500 برنامه ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 1082302-11
1,827,789 0 آموزش حقوق و تکالیف شهروندي 10824
1,827,789 494 3,700 مورد آموزش شهروندي 1082401-11
5,215,000 0 حمایت از طرح هاي حوزه سالمت اجتماعی 11000
5,215,000 0 آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 11004
3,525,000 1,000 3,525 مورد آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 1100401-11
1,690,000 5,000 338 مورد بهبود سالمت اجتماعی و بهداشت روان 1100402-11
1,994,900 0 حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت هاي اجتماعی بانوان 11100

354,900 0 اجراي طرح هاي اجتماعی و فرهنگی کودکان 11102
354,900 5,070 70 مورد اجراي برنامه هاي دبیرخانه مصوبه شهر دوستدار کودك 1110201-11
920,000 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی، هنري ویژه بانوان 11104
920,000 48,421 19 مورد بهبود مشارکت پذیري و اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري ویژه بانوان 1110401-11
720,000 0 توانمندسازي اجتماعی بانوان 11105
720,000 72,000 10 مورد توانمندسازي اجتماعی بانوان 1110501-11

353,979,750 0 امور پشتیبانی 11700
15,095,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 11701
7,935,000 115,000 69 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 1170102-11
7,160,000 895,000 8 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 1170103-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
219,074,750 0 مزایا و کمک ها 11702
82,110,000 1,190,000 69 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 1170202-11

6,063,750 78,750 77 نفر سال هزینه ناهار 1170203-11
1,720,000 215,000 8 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 1170204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 1170205-11

46,585,000 605,000 77 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 1170206-11
17,200,000 400,000 43 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 1170207-11
13,090,000 170,000 77 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 1170208-11

9,086,000 118,000 77 نفر سال پاداش و عیدي 1170209-11
20,790,000 270,000 77 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 1170210-11
17,680,000 520,000 34 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 1170211-11
1,540,000 20,000 77 نفر سال 11-1170212 حق عائله مندي، اوالد

900,000 75,000 12 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 1170213-11
119,810,000 0 خدمات قراردادي 11705
14,525,000 415,000 35 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 1170509-11
12,150,000 450,000 27 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 1170510-11
36,750,000 1,050,000 35 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 1170511-11
28,350,000 1,050,000 27 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 1170512-11
15,750,000 450,000 35 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 1170513-11
12,285,000 455,000 27 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 1170514-11

331,712,750 0 حمل و نقل و ترافیک 20000
2,000,000 0 افزایش و توسعه ظرفیت هاي مدیریتی پلیس راهور 21600
2,000,000 0 اجراي برنامه هاي پلیس راهور 21606
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
2,000,000 200,000 10 برنامه اجراي برنامه انضباط و نظم بخشی بر حمل و نقل 2160601-11

329,712,750 0 امور پشتیبانی 22200
14,635,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 22201
7,475,000 115,000 65 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 2220102-11
7,160,000 895,000 8 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 2220103-11

204,922,750 0 مزایا و کمک ها 22202
77,350,000 1,190,000 65 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 2220202-11
5,748,750 78,750 73 نفر سال هزینه ناهار 2220203-11
1,720,000 215,000 8 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 2220204-11

44,165,000 605,000 73 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 2220206-11
16,800,000 400,000 42 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 2220207-11
12,410,000 170,000 73 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 2220208-11

8,614,000 118,000 73 نفر سال پاداش و عیدي 2220209-11
19,710,000 270,000 73 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 2220210-11
16,120,000 520,000 31 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 2220211-11
1,460,000 20,000 73 نفر سال 11-2220212 حق عائله مندي، اوالد

825,000 75,000 11 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 2220213-11
110,155,000 0 خدمات قراردادي 22205
13,280,000 415,000 32 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 2220509-11
11,250,000 450,000 25 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 2220510-11
33,600,000 1,050,000 32 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 2220511-11
26,250,000 1,050,000 25 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 2220512-11
14,400,000 450,000 32 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 2220513-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
11,375,000 455,000 25 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 2220514-11

1,663,726,394 0 خدمات شهري 30000
687,755,746 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
687,755,746 0 نگهداري فضاي سبز 30106
687,755,746 430 1,600,000 متر مربع نگهداري فضاي سبز 3010601-11
612,452,498 0 مدیریت پسماند 30400
612,452,498 0 رفت و روب شهري 30408
612,452,498 1,250 489,962 متر مربع رفت و روب شهري 3040801-11
16,880,400 0 طرح هاي هدایت آب هاي سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه هاي عبوري از شهر 30700
16,880,400 0 برف روبی 30710
16,880,400 400 42,201 مورد خرید مصالح و تجهیزات عملیات برف روبی 3071001-11
13,540,000 0 بهبود محیط زیست شهري و بهداشت عمومی 30900
12,000,000 0 مبارزه با جانوران مضر شهري 30903
12,000,000 666 18,005 تعداد مبارزه با جانوران مضر شهري 3090301-11
1,540,000 0 آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهري 30905
1,540,000 700 2,200 برنامه آموزش، فرهنگ سازي و مشارکت شهروندي در حوزه محیط زیست شهري 3090501-11
1,000,000 0 ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهري 31100
1,000,000 0 ساماندهی صنایع و مشاغل 31103
1,000,000 10,000 100 مورد تهیه، نصب و جمع آوري سازه هاي موقت تبلیغات فرهنگی 3110302-11

332,097,750 0 امور پشتیبانی 31500
14,635,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 31501
7,475,000 115,000 65 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 3150102-11
7,160,000 895,000 8 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 3150103-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
207,307,750 0 مزایا و کمک ها 31502
77,350,000 1,190,000 65 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 3150202-11
5,748,750 78,750 73 نفر سال هزینه ناهار 3150203-11
1,720,000 215,000 8 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 3150204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 3150205-11

44,165,000 605,000 73 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 3150206-11
16,800,000 400,000 42 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 3150207-11
12,410,000 170,000 73 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 3150208-11

8,614,000 118,000 73 نفر سال پاداش و عیدي 3150209-11
19,710,000 270,000 73 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 3150210-11
16,120,000 520,000 31 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 3150211-11
1,460,000 20,000 73 نفر سال 11-3150212 حق عائله مندي، اوالد

900,000 75,000 12 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 3150213-11
110,155,000 0 خدمات قراردادي 31505
13,280,000 415,000 32 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 3150509-11
11,250,000 450,000 25 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 3150510-11
33,600,000 1,050,000 32 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 3150511-11
26,250,000 1,050,000 25 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 3150512-11
14,400,000 450,000 32 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 3150513-11
11,375,000 455,000 25 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 3150514-11

233,167,000 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000
33,250,000 0 تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و کاهش خطرپذیري شهر 40300
33,250,000 0 افزایش ایمنی اماکن 40306
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
5,250,000 52,500 100 مورد افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 4030602-11

28,000,000 3,428 8,168 متر طول الیروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه هاي رسوبگیر 4030604-11
199,917,000 0 امور پشتیبانی 40600

8,960,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 40601
4,485,000 115,000 39 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 4060102-11
4,475,000 895,000 5 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 4060103-11

123,332,000 0 مزایا و کمک ها 40602
46,410,000 1,190,000 39 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 4060202-11
3,465,000 78,750 44 نفر سال هزینه ناهار 4060203-11
1,075,000 215,000 5 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 4060204-11

26,620,000 605,000 44 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 4060206-11
10,000,000 400,000 25 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 4060207-11
7,480,000 170,000 44 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 4060208-11
5,192,000 118,000 44 نفر سال پاداش و عیدي 4060209-11

11,880,000 270,000 44 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 4060210-11
9,880,000 520,000 19 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 4060211-11

880,000 20,000 44 نفر سال 11-4060212 حق عائله مندي، اوالد
450,000 75,000 6 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 4060213-11

67,625,000 0 خدمات قراردادي 40605
8,300,000 415,000 20 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 4060509-11
6,750,000 450,000 15 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 4060510-11

21,000,000 1,050,000 20 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 4060511-11
15,750,000 1,050,000 15 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 4060512-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
9,000,000 450,000 20 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 4060513-11
6,825,000 455,000 15 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 4060514-11

245,929,500 0 شهرسازي و معماري 50000
245,929,500 0 امور پشتیبانی 50900
10,890,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 50901
5,520,000 115,000 48 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 5090102-11
5,370,000 895,000 6 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 5090103-11

153,889,500 0 مزایا و کمک ها 50902
57,120,000 1,190,000 48 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 5090202-11
4,252,500 78,750 54 نفر سال هزینه ناهار 5090203-11
1,290,000 215,000 6 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 5090204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 5090205-11

32,670,000 605,000 54 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 5090206-11
12,400,000 400,000 31 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 5090207-11
9,180,000 170,000 54 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 5090208-11
6,372,000 118,000 54 نفر سال پاداش و عیدي 5090209-11

14,580,000 270,000 54 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 5090210-11
11,960,000 520,000 23 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 5090211-11
1,080,000 20,000 54 نفر سال 11-5090212 حق عائله مندي، اوالد

675,000 75,000 9 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 5090213-11
81,150,000 0 خدمات قراردادي 50905

9,960,000 415,000 24 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 5090509-11
8,100,000 450,000 18 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 5090510-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
25,200,000 1,050,000 24 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 5090511-11
18,900,000 1,050,000 18 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 5090512-11
10,800,000 450,000 24 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 5090513-11
8,190,000 455,000 18 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 5090514-11

1,024,072,134 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
1,013,166,476 0 امور پشتیبانی 60800

33,910,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
16,905,000 115,000 147 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 6080102-11
17,005,000 895,000 19 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080103-11

470,105,500 0 مزایا و کمک ها 60802
174,930,000 1,190,000 147 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 6080202-11
13,072,500 78,750 166 نفر سال هزینه ناهار 6080203-11
4,085,000 215,000 19 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080204-11
4,620,000 2,310,000 2 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 6080205-11

100,430,000 605,000 166 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 6080206-11
38,000,000 400,000 95 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 6080207-11
28,220,000 170,000 166 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 6080208-11
19,588,000 118,000 166 نفر سال پاداش و عیدي 6080209-11
44,820,000 270,000 166 نفر سال ... فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 6080210-11
36,920,000 520,000 71 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 6080211-11
3,320,000 20,000 166 نفر سال 11-6080212 حق عائله مندي، اوالد
2,100,000 75,000 28 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 6080213-11
2,240,898 0 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
2,240,898 5,602 400 تعداد پست، اینترنت و تلفن 6080304-11

165,415,552 0 اجاره بهاء و کرایه 60804
117,298,780 849,991 138 دستگاه کرایه وسائط نقلیه 6080401-11

48,116,772 131,827 365 دستگاه روز کرایه وسائط نقلیه سنگین 6080406-11
271,021,527 0 خدمات قراردادي 60805

4,277,700 428 10,000 متر مربع نگهداري و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات 6080501-11
611,184 204 3,000 دستگاه نگهداري و تعمیرات وسایل اداري 6080502-11

1,273,300 42,443 30 دستگاه نگهداري و تعمیرات جزئی ماشین آالت و وسایط نقلیه 6080503-11
2,580,000 30 86,000 تعداد تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس 6080504-11

172,920 8,646 20 مورد خدمات قراردادي،هزینه هاي بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهاي دسته چک و غیره 6080505-11
2,380,400 4,761 500 نفر ساعت حق الجلسه، حق الزحمه ، حق التدریس 6080506-11

31,125,000 415,000 75 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 6080509-11
8,576,023 85,760 100 قرارداد بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزي 6080510-11

24,750,000 450,000 55 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 6080523-11
78,750,000 1,050,000 75 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 6080524-11
57,750,000 1,050,000 55 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 6080525-11
33,750,000 450,000 75 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 6080526-11
25,025,000 455,000 55 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 6080527-11
51,661,499 0 هزینه سوخت 60806
3,458,147 494 7,000 متر مربع سوخت دستگاههاي حرارتی 6080601-11
2,400,000 120,000 20 دستگاه سوخت وسائل نقلیه 6080602-11
4,399,900 88 50,000 نفر سال آب بها مصرفی اداري 6080603-11

16,273,477 1,479 11,000 متر مربع بهاي برق مصرفی اداري 6080604-11
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
4,425,000 4 1,000,000 متر مربع آب بهاي پارکها و میادین 6080605-11

20,704,975 25 828,199 متر مربع بهاي برق پارك ها و میادین 6080606-11
18,811,500 0 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807
2,800,000 1,400 2,000 متر مربع خرید لوازم جزیی ساختمان 6080701-11
4,328,000 2,164 2,000 نفر سال خرید لوازم مصرفی اداري 6080702-11
1,487,500 29,750 50 دستگاه لوازم یدکی وسائط نقلیه 6080703-11
1,496,000 8,000 187 نفر سال لباس کارکنان و لوازم خواب 6080704-11
7,200,000 7,200 1,000 مورد سایرموادو لوازم مصرف شدنی 6080705-11
1,500,000 150 10,000 متر مربع لوازم تنظیف 6080706-11
7,546,496 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500
7,546,496 0 آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی 61505
7,546,496 943 8,000 نفر ساعت آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 6150501-11
3,359,162 0 دیپلماسی شهري 62200
3,359,162 0 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201
3,359,162 239,940 14 مورد راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 6220101-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 18
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

6,982,254,708 0 2,743,944,272 2,930,319,999 1,338,145,497 769,569,273 166,439,310 492,131,461 0 جمع کل

548,480,456 0 250,000,000 277,794,000 88,500,000 53,093,902 0 3,100,013 0 اجتماعی و فرهنگی 10000

243,684,000 0 160,000,000 83,684,000 38,000,000 20,440,705 0 0 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و 
نشاط اجتماعی 10300

234,060,000 0 160,000,000 74,060,000 23,000,000 10,660,607 0 0 0 توسعه و تجهیز فضاهاي ورزشی 10307

24,060,000 0 0 24,060,000 23,000,000 10,660,607 0 0 10,460.9 2,300 متر مربع 1401 1401 منطقه 18
توسعه و تجهیز زمین هاي 

ورزشی روباز و چمن مصنوعی، 
سطح منطقه

103070218-21

180,000,000 0 160,000,000 20,000,000 0 0 0 0 120,000 1,500 متر مربع 1402 1401 منطقه 18 احداث سالن ورزشی بوستان 
بانوان 103070818-21

30,000,000 0 0 30,000,000 0 0 0 0 300,000 100 متر مربع 1401 1401 منطقه 18 تکمیل و تجهیز ورزشگاه شهید 
عبداله وند (فاز 3 ورزشگاه) 103070918-21

9,624,000 0 0 9,624,000 15,000,000 9,780,098 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن 
ورزشی 10308

9,624,000 0 0 9,624,000 15,000,000 9,780,098 0 0 4,812 2,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 18 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن 
ورزشی، سطح منطقه 103080118-21

304,796,456 0 90,000,000 194,110,000 50,500,000 32,653,197 0 3,100,013 0

توسعه و حمایت از زیرساخت ها، 
ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح 

هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی 
و هنري

10800

802,000 0 0 802,000 1,000,000 469,700 0 0 0 تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و 
قرائت خانه ها 10802

802,000 0 0 802,000 1,000,000 469,700 0 0 8,020 100 متر مربع 1401 1401 منطقه 18 تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و 
قرائت خانه ها، سطح منطقه 108020118-21

20,050,000 0 0 20,050,000 25,000,000 7,546,885 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی 
و هنري 10809

20,050,000 0 0 20,050,000 25,000,000 7,546,885 0 0 16,040 1,250 متر مربع 1401 1401 منطقه 18 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی 
و هنري، سطح منطقه 108090118-21

260,686,456 0 90,000,000 150,000,000 0 17,586,443 0 3,100,013 0 توسعه و تجهیز سراي محله 10811
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 18
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

80,536,456 0 30,000,000 30,000,000 0 17,436,443 0 3,100,013 161,072.9 500 متر مربع 1402 1393 منطقه 18 احداث سراي محله، شهید رجایی 108110918-21

100,150,000 0 30,000,000 70,000,000 0 150,000 0 0 200,300 500 متر مربع 1402 1399 منطقه 18 احداث سراي محله سعید آباد 108111818-21

80,000,000 0 30,000,000 50,000,000 0 0 0 0 0 0 متر مربع 1402 1401 منطقه 18 احداث سراي محله و کتابخانه 
یافت آباد جنوبی 108111918-21

9,624,000 0 0 9,624,000 7,500,000 4,543,977 0 0 0 تعمیر و تجهیز سراي محله 10812

9,624,000 0 0 9,624,000 7,500,000 4,543,977 0 0 12,832 750 متر مربع 1401 1401 منطقه 18 تعمیر و تجهیز سراي محله، 
سطح منطقه 108120118-21

4,010,000 0 0 4,010,000 5,000,000 1,550,000 0 0 0 کمک به ساخت و توسعه مساجد 
و اماکن مذهبی 10814

4,010,000 0 0 4,010,000 5,000,000 1,550,000 0 0 401,000 10 متر مربع 1401 1401 منطقه 18 کمک به تجهیز مساجد، سطح 
منطقه 108141918-21

9,624,000 0 0 9,624,000 12,000,000 956,192 0 0 0 حمایت از توسعه و تجهیز مدارس 10827

9,624,000 0 0 9,624,000 12,000,000 956,192 0 0 641,600 15
تعداد 
مدرسه 1401 1401 منطقه 18 کمک به توسعه و تجهیز مدارس، 

سطح منطقه 108270118-21

3,658,860,988 0 1,231,093,688 1,513,418,569 833,349,652 493,204,313 58,109,640 378,733,742 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

18,365,800 0 0 18,365,800 17,900,000 7,428,973 0 0 0
توسعه، تجهیز و نگهداري سامانه 

هاي حمل و نقل عمومی غیر 
ریلی

20200

8,581,400 0 0 8,581,400 10,700,000 4,747,466 0 0 0 احداث ایستگاه هاي حمل و نقل 
عمومی غیرریلی 20203

8,581,400 0 0 8,581,400 10,700,000 4,747,466 0 0 171,628 50 ایستگاه 1401 1401 منطقه 18
احداث ایستگاه و پل همسطح 

ایستگاه حمل و نقل عمومی 
غیرریلی، سطح منطقه

202030118-21

9,784,400 0 0 9,784,400 7,200,000 2,681,507 0 0 0 تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل 
و نقل عمومی غیر ریلی 20210

9,784,400 0 0 9,784,400 7,200,000 2,681,507 0 0 19,568.8 500 ایستگاه 1401 1401 منطقه 18
تعمیر و تجهیز پل همسطح و 
ایستگاه هاي اتوبوس عادي و 

تندرو، سطح منطقه
202100118-21

862,085,936 0 300,000,000 500,000,000 60,000,000 2,085,936 0 0 0 توسعه و ساماندهی پارکینگ ها 20300
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 18
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

862,085,936 0 300,000,000 500,000,000 60,000,000 2,085,936 0 0 0 احداث و توسعه پارکینگ 20306

512,085,936 0 300,000,000 150,000,000 60,000,000 2,085,936 0 0 144,249.6 3,550 متر مربع 1402 1399 منطقه 18 احداث پارکینگ طبقاتی منطقه 203060218-21

100,000,000 0 0 100,000,000 0 0 0 0 50,000 2,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 18 احداث پارکینگ طبقاتی وحدت 203060318-22

250,000,000 0 0 250,000,000 0 0 0 0 50,000 5,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 18 احداث پارکینگ طبقاتی فردوس 203060418-22

71,615,392 0 0 71,615,392 69,299,650 42,296,578 0 0 0 افزایش ایمنی و هوشمندسازي 
حمل و نقل و ترافیک شهر 20400

32,080,000 0 0 32,080,000 36,000,000 25,518,567 0 0 0 اجراي عالیم افقی ترافیکی 20408

32,080,000 0 0 32,080,000 36,000,000 25,518,567 0 0 641.6 50,000 متر طول 1401 1401 منطقه 18 اجراي عالیم افقی ترافیکی، سطح 
منطقه 204080118-21

24,858,792 0 0 24,858,792 16,999,650 10,659,245 0 0 0 تعمیر و تعویض تجهیزات 
ترافیکی 20410

24,858,792 0 0 24,858,792 16,999,650 10,659,245 0 0 4,143.1 6,000 عدد 1401 1401 منطقه 18 تعمیر و تعویض عالئم عمودي و 
تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه 204100118-21

14,436,000 0 0 14,436,000 16,000,000 6,118,766 0 0 0 تعمیر و تعویض گاردریل و نرده 
ایمنی معابر 20412

14,436,000 0 0 14,436,000 16,000,000 6,118,766 0 0 14,436 1,000 متر طول 1401 1401 منطقه 18 تعمیر و تعویض نرده و حفاظ 
ایمنی معابر، سطح منطقه 204120118-21

240,600 0 0 240,600 300,000 0 0 0 0 تهیه و نصب چراغ هاي راهنمایی 
و رانندگی 20414

240,600 0 0 240,600 300,000 0 0 0 240,600 1 تقاطع 1401 1401 منطقه 18
نصب چراغ هوشمند و عالیم 

هشدار دهنده و خط کشی جهت 
گذر دانش آموزان

204140218-21

48,822,001 0 20,000,000 28,822,000 11,000,001 5,146,780 0 0 0 توسعه، تجهیز و نگهداري پایانه 
هاي مسافري شهري 20500

48,822,001 0 20,000,000 28,822,000 11,000,001 5,146,780 0 0 0 تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك 
سوارهاي درون شهري 20504

8,822,000 0 0 8,822,000 11,000,000 5,146,780 0 0 1,260,285.7 7 تعداد 1401 1401 منطقه 18
تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك 

سوارهاي درون شهري، سطح 
منطقه

205040118-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 18
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

40,000,001 0 20,000,000 20,000,000 1 0 0 0 13,333.3 3,000 متر مربع 1402 1400 منطقه 18 احداث پایانه یافت آباد 205040318-21

2,657,971,859 0 911,093,688 894,615,377 675,150,001 436,246,046 58,109,640 378,733,742 0 توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور 
و مرور شهري 20900

28,872,000 0 0 28,872,000 30,000,000 25,513,962 0 0 0 طراحی و اصالح هندسی معابر و 
تقاطع هاي موجود 20914

20,852,000 0 0 20,852,000 30,000,000 25,513,962 0 0 10,426 2,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 18 طراحی و اصالح هندسی معابر، 
سطح منطقه 209140118-21

8,020,000 0 0 8,020,000 0 0 0 0 1,604 5,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 18 ایمن سازي و رفع نقاط حادثه 
خیز ترافیکی، سطح منطقه 209140318-21

1,973,356,482 0 791,093,688 330,000,000 250,000,000 165,419,412 58,109,640 378,733,742 0 احداث و توسعه معابر غیر 
بزرگراهی 20920

1,873,356,482 0 771,093,688 300,000,000 200,000,000 165,419,412 58,109,640 378,733,742 59,861.2 31,295 متر مربع 1403 1390 منطقه 18 احداث خیابان 45 متري بهار و 
زیرگذر اکبر حسینی 209200418-21

100,000,000 0 20,000,000 30,000,000 50,000,000 0 0 0 1,724.1 58,000 متر مربع 1402 1400 منطقه 18 ساماندهی وتکمیل خیابان شهید 
منصور عمرانی 209201318-21

150,000,000 0 120,000,000 30,000,000 0 0 0 0 0 طراحی و احداث بزرگراه ها 20922

150,000,000 0 120,000,000 30,000,000 0 0 0 0 18,750 8,000 متر مربع 1402 1401 منطقه 18 احداث رمپ بزرگراه فتح به 
آزادگان 209221218-21

241,731,057 0 0 241,731,057 264,000,000 198,647,884 0 0 0 مرمت و بهسازي معابر غیر 
20925 بزرگراهی

136,340,000 0 0 136,340,000 140,000,000 108,219,289 0 0 4,869.3 28,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 18
لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار 
حفاري و همسطح سازي دریچه 

هاي معابر سطح منطقه
209250118-21

105,391,057 0 0 105,391,057 124,000,000 90,428,595 0 0 4,010 26,282 متر مربع 1401 1401 منطقه 18 بهسازي و نوسازي معابر غیر 
بزرگراهی، سطح منطقه 209253618-21

3,929,800 0 0 3,929,800 4,900,000 231,679 0 0 0 نصب و ترمیم، سنگدال، جداول 20926

3,929,800 0 0 3,929,800 4,900,000 231,679 0 0 802 4,900 عدد 1401 1401 منطقه 18 نصب و ترمیم سنگدال و جداول، 
سطح منطقه 209260118-21

20,050,000 0 0 20,050,000 25,000,000 7,413,840 0 0 0 بهسازي معابرجهت تردد معلولین 
و سالمندان 20929
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 18
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

20,050,000 0 0 20,050,000 25,000,000 7,413,840 0 0 8,020 2,500 متر مربع 1401 1401 منطقه 18 بهسازي معابرجهت تردد معلولین 
و سالمندان، سطح منطقه 209290118-21

54,151,040 0 0 54,151,040 57,520,001 26,961,399 0 0 0 احداث، تجهیز و بهسازي پیاده 
روها و پیاده راه ها 20930

33,684,000 0 0 33,684,000 32,000,000 14,895,821 0 0 5,263.1 6,400 متر مربع 1401 1401 منطقه 18
مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و 

همسطح سازي دریچه، سطح 
منطقه

209300218-21

2,021,040 0 0 2,021,040 2,520,000 1,626,194 0 0 4,010 504 متر مربع 1401 1401 منطقه 18
مناسب سازي وضعیت حمل و 
نقل و ترافیک (شهر دوستدار 

کودك)
209300418-21

18,446,000 0 0 18,446,000 23,000,001 10,439,383 0 0 4,010 4,600 متر مربع 1401 1401 منطقه 18 بهسازي و نوسازي پیاده روها و 
پیاده راه ها، سطح منطقه 209300518-21

181,069,480 0 0 181,069,480 38,740,000 1,917,567 0 0 0 احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده 20931

31,069,480 0 0 31,069,480 38,740,000 1,917,567 0 0 88,769.9 350
متر طول 

عرشه 1401 1401 منطقه 18 احداث و بهسازي پل هاي عابر 
پیاده سطح منطقه 209310118-21

50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0 0 1,000 50,000
متر طول 

عرشه 1401 1401 منطقه 18 احداث پل عابر پیاده مکانیزه 
یافت آباد 209310218-21

50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0 0 1,000 50,000
متر طول 

عرشه 1401 1401 منطقه 18 احداث پل عابر پیاده مکانیزه 
خیابان کرمانی 209310418-21

50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0 0 1,000 50,000
متر طول 

عرشه 1401 1401 منطقه 18 احداث پل عابر پیاده مکانیزه بلوار 
معلم 209310518-21

1,604,000 0 0 1,604,000 2,000,000 9,329,264 0 0 0 مرمت و بهسازي و تجهیز معابر و 
سامانه ویژه دوچرخه 20934

1,604,000 0 0 1,604,000 2,000,000 9,329,264 0 0 16,040 100 متر طول 1401 1401 منطقه 18 توسعه، تعمیر و تجهیز معابر 
دوچرخه، سطح منطقه 209340118-21

3,208,000 0 0 3,208,000 2,990,000 811,039 0 0 0 تعمیر و تجهیز پارك هاي 
آموزش ترافیک 20936

3,208,000 0 0 3,208,000 2,990,000 811,039 0 0 5,618.2 571 متر مربع 1401 1401 منطقه 18 تعمیر و تجهیز پارك هاي 
آموزش ترافیک، سطح منطقه 209360118-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

1,137,631,923 0 630,000,000 402,815,698 321,199,201 151,532,903 29,294,000 0 0 خدمات شهري 30000

281,528,000 0 50,000,000 231,528,000 109,500,000 72,075,548 0 0 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز 
شهري و پیراشهري 30100

150,000,000 0 50,000,000 100,000,000 0 0 0 0 0 احداث و توسعه بوستان و 
تفرجگاه 30102

150,000,000 0 50,000,000 100,000,000 0 0 0 0 60,000 2,500 متر مربع 1402 1401 منطقه 18 احداث و تجهیز بوستان ناجا 301020418-21

91,428,000 0 0 91,428,000 59,500,000 46,588,716 0 0 0 باز پیرایی، مناسب سازي و 
تجهیز بوستان ها وفضاي سبز 30104

72,180,000 0 0 72,180,000 55,500,000 45,116,520 0 0 2,005 36,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 18 بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان 
ها و فضاي سبز، سطح منطقه 301040118-21

3,208,000 0 0 3,208,000 4,000,000 1,472,196 0 0 1,604 2,000 تعداد 1401 1401 منطقه 18 تامین درخت و درختچه و گل و 
گیاه، سطح منطقه 301040218-21

16,040,000 0 0 16,040,000 0 0 0 0 802 20,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 18
ایمن سازي و استانداردسازي 

وسایل بازي کودکان در بوستان 
هاي سطح منطقه

301040618-21

40,100,000 0 0 40,100,000 50,000,000 25,486,833 0 0 0 طراحی و اجراي شبکه هاي 
آبرسانی فضاي سبز 30107

40,100,000 0 0 40,100,000 50,000,000 25,486,833 0 0 802 50,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 18
هوشمندسازي، طراحی و اجراي 
شبکه هاي آبرسانی فضاي سبز، 

سطح منطقه
301070118-21

49,122,500 0 0 49,122,500 46,250,000 29,141,778 0 0 0 زیباسازي منظر شهري 30200

12,030,000 0 0 12,030,000 10,000,000 8,960,369 0 0 0 رنگ آمیزي و پاکسازي نما 30201

12,030,000 0 0 12,030,000 10,000,000 8,960,369 0 0 1,203 10,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 18 رنگ آمیزي و پاکسازي نما، 
سطح منطقه 302010118-21

9,022,500 0 0 9,022,500 6,250,000 4,383,696 0 0 0 تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، 
تزئینی، مجسمه و تندیس 30203

9,022,500 0 0 9,022,500 6,250,000 4,383,696 0 0 751,875 12 تعداد 1401 1401 منطقه 18
تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، 

شناسایی معابر و مجسمه و 
تندیس، سطح منطقه

302030118-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 18
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

12,030,000 0 0 12,030,000 12,500,000 7,975,778 0 0 0 ساماندهی و مناسب سازي 
میادین و معابر خاص شهر 30204

12,030,000 0 0 12,030,000 12,500,000 7,975,778 0 0 4,812 2,500 متر مربع 1401 1401 منطقه 18
ساماندهی و مناسب سازي 

میادین و معابر خاص شهر، سطح 
منطقه

302040118-21

12,030,000 0 0 12,030,000 12,500,000 5,306,799 0 0 0 نورپردازي و زیباسازي معابر 30206

12,030,000 0 0 12,030,000 12,500,000 5,306,799 0 0 6,015 2,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 18 نورپردازي و زیباسازي معابر، 
سطح منطقه 302060118-21

4,010,000 0 0 4,010,000 5,000,000 2,515,135 0 0 0 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی 30208

4,010,000 0 0 4,010,000 5,000,000 2,515,135 0 0 2,005 2,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 18 نقاشی دیواري و گرافیک 
محیطی، سطح منطقه 302080118-21

16,040,000 0 0 16,040,000 15,000,000 0 0 0 0 مدیریت پسماند 30400

16,040,000 0 0 16,040,000 15,000,000 0 0 0 0 احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات 
جمع آوري و پردازش پسماند 30406

16,040,000 0 0 16,040,000 15,000,000 0 0 0 21,386.7 750 عدد 1401 1401 منطقه 18 خرید مخازن پسماند 304060318-21

780,981,225 0 580,000,000 96,165,000 140,120,000 45,770,104 29,294,000 0 0

طرح هاي هدایت آب هاي 
سطحی و ساماندهی سیل ها، رود 
دره ها و رودخانه هاي عبوري از 

شهر

30700

10,025,000 0 0 10,025,000 12,500,000 5,316,754 0 0 0 کنترل و پایش آب هاي سطحی 
و زیرزمینی 30702

10,025,000 0 0 10,025,000 12,500,000 5,316,754 0 0 2,005,000 5 پروژه 1401 1401 منطقه 18 کنترل و پایش آب هاي سطحی 
و زیرزمینی، سطح منطقه 307020118-21

714,816,225 0 580,000,000 30,000,000 70,000,000 5,522,225 29,294,000 0 0 احداث شبکه هاي اصلی هدایت و 
جمع آوري آبهاي سطحی 30703

714,816,225 0 580,000,000 30,000,000 70,000,000 5,522,225 29,294,000 0 329,105.1 2,172 متر طول 1402 1397 منطقه 18 احداث کانال بهار، معلم و مدائن 307030418-21

7,218,000 0 0 7,218,000 9,000,000 1,876,714 0 0 0 مرمت و بهسازي شبکه اصلی 
جمع آوري آبهاي سطحی 30704
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 18
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

7,218,000 0 0 7,218,000 9,000,000 1,876,714 0 0 120,300 60 متر طول 1401 1401 منطقه 18

مرمت و بهسازي شبکه اصلی 
جمع آوري آبهاي سطحی شامل 

مسیل ها و کانال هاي 
سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، 

آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و 
رسوب گیر، سطح منطقه

307040118-21

48,120,000 0 0 48,120,000 48,620,000 33,054,411 0 0 0 احداث شبکه فرعی جمع آوري 
آبهاي سطحی 30707

48,120,000 0 0 48,120,000 48,620,000 33,054,411 0 0 9,897.2 4,862 متر طول 1401 1401 منطقه 18
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه 

شبکه فرعی جمع آوري آبهاي 
سطحی، سطح منطقه

307070118-21

802,000 0 0 802,000 0 0 0 0 0 استفاده مجدد از پساب و رواناب 
سطحی 30711

802,000 0 0 802,000 0 0 0 0 80,200 10 دستگاه 1401 1401 منطقه 18

طراحی و اجراي روش هاي 
بازیافت و بازچرخانی آب و 

سیستم هاي تصفیه فاضالب، 
سطح منطقه

307110218-21

9,960,198 0 0 9,960,198 10,329,201 4,545,473 0 0 0 بهبود محیط زیست شهري و 
بهداشت عمومی 30900

3,945,198 0 0 3,945,198 4,829,201 2,893,306 0 0 0 تهیه و اجراي طرح هاي زیست 
محیطی 30901

636,788 0 0 636,788 704,000 165,000 0 0 796 800 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 18

استقرار و نگهداشت نظام مدیریت 
محیط زیست ایزو 14001 در 

سازمانها و شرکتها و مناطق 22
گانه

309010218-21

1,002,660 0 0 1,002,660 1,250,200 326,401 0 0 771.3 1,300 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 18
ارزیابی اثرات زیست محیطی 
پروژه هاي عمرانی، تولیدي و 

اقتصادي شهرداري تهران
309010318-21

2,305,750 0 0 2,305,750 2,875,001 2,401,904 0 0 802 2,875 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 18

شناسایی و پایش کمی و کیفی 
منابع، شاخص ها و آالینده هاي 
محیط زیست و ارائه راهکارهاي 

رفع آلودگی سطح منطقه

309010418-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 18
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

6,015,000 0 0 6,015,000 5,500,000 1,652,167 0 0 0 توسعه انرژي هاي نو 30904

2,005,000 0 0 2,005,000 2,500,000 0 0 0 40,100 50 کیلو وات 1401 1393 منطقه 18 توسعه انرژي هاي نو 309040218-21

4,010,000 0 0 4,010,000 3,000,000 1,652,167 0 0 401,000 10 ساختمان 1401 1401 منطقه 18
بهینه سازي مصرف انرژي و 

منابع در ساختمانهاي شهرداري 
تهران

309040318-21

727,030,000 0 472,850,584 32,030,000 20,000,000 29,343,322 74,990,836 97,815,258 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000

727,030,000 0 472,850,584 32,030,000 20,000,000 29,343,322 74,990,836 97,815,258 0 تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و 
کاهش خطرپذیري شهر 40300

715,000,000 0 472,850,584 20,000,000 20,000,000 29,343,322 74,990,836 97,815,258 0
توسعه و بهسازي مسیل ها، 

حوضچه هاي رسوبگیر و مخازن 
تعدیل کننده سیالب

40311

715,000,000 0 472,850,584 20,000,000 20,000,000 29,343,322 74,990,836 97,815,258 204,871.1 3,490 نفر ساعت 1402 1396 منطقه 18 ساماندهی و ایمن سازي مسیل 
کن 403110118-21

12,030,000 0 0 12,030,000 0 0 0 0 0 مقاوم سازي پل ها و ابنیه فنی 40313

12,030,000 0 0 12,030,000 0 0 0 0 1,203 10,000 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 18 ساماندهی گودها و نقاط پرخطر 
سطح منطقه 403130118-21

910,251,341 0 160,000,000 704,261,732 75,096,644 42,394,834 4,044,834 12,482,448 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي 
شهري 60000

426,189,609 0 160,000,000 220,200,000 70,000,000 40,148,853 4,044,834 12,482,448 0 تحول اداري و مدیریت عملکرد 60200

345,989,609 0 160,000,000 140,000,000 10,000,000 19,462,327 4,044,834 12,482,448 0 تملک، احداث و تجهیز ساختمان 
هاي اداري 60208

345,989,609 0 160,000,000 140,000,000 10,000,000 19,462,327 4,044,834 12,482,448 454,054.6 762 متر مربع 1402 1395 منطقه 18 احداث و تجهیز درمانگاه منطقه 
18 602080218-21

80,200,000 0 0 80,200,000 60,000,000 20,686,526 0 0 0 بازسازي و تعمیرات اساسی 
ساختمان هاي اداري 60209

80,200,000 0 0 80,200,000 60,000,000 20,686,526 0 0 42,033.5 1,908 متر مربع 1401 1401 منطقه 18
مقاوم سازي، بازسازي و تعمیرات 

اساسی ساختمان هاي اداري، 
سطح منطقه

602090118-21

320,800 0 0 320,800 400,000 64,000 0 0 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 18
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

320,800 0 0 320,800 400,000 64,000 0 0 0 مطالعه و پژوهش هاي ماموریت 
اجتماعی و فرهنگی 61503

320,800 0 0 320,800 400,000 64,000 0 0 200.5 1,600 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 18 مطالعه و پژوهش هاي اجتماعی 
و فرهنگی، سطح منطقه 615030118-21

3,740,932 0 0 3,740,932 4,696,644 2,181,981 0 0 0 موارد پیش بینی نشده 61700

3,740,932 0 0 3,740,932 4,696,644 2,181,981 0 0 0 اعتبارات فوریتهاي خدمات 
شهري 61706

3,740,932 0 0 3,740,932 4,696,644 2,181,981 0 0 187,046.6 20 مورد 1401 1401 منطقه 18
اعتبارات فوریتهاي خدمات 

شهري سامانه فوریت هاي شهري 
137،سطح منطقه

617060118-21

480,000,000 0 0 480,000,000 0 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه توسعه 
مدیریت و هوشمندسازي 62600

480,000,000 0 0 480,000,000 0 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه توسعه 
مدیریت و هوشمندسازي 62601

480,000,000 0 0 480,000,000 0 0 0 0 480,000,000 1 ندارد 1401 1401 منطقه 18 اجراي پروژه هاي مستمر توسعه 
محله اي، سطح منطقه 626010118-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 





مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
3,426,269,035 0 جمع کل

338,913,524 0 اجتماعی و فرهنگی 10000
14,000,228 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی 10300
5,530,400 0 غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 10304
5,530,400 691,300 8 تعداد غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 1030401-11
8,469,828 0 فرهنگ سازي و اجراي ورزش هاي همگانی 10305
3,943,680 986 4,000 مورد ترویج ورزش همگانی آقایان 1030501-11
4,526,148 911 4,970 مورد ترویج ورزش همگانی بانوان 1030502-11

11,645,892 0 ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان 10400
11,645,892 0 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
9,638,300 9,638 1,000 مورد نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 1040304-11
1,307,592 13,076 100 نفر سال ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار) 1040305-11

700,000 70,000 10 مورد مدیریت و راهبري سمن سراها 1040309-11
832,104 0 حمایت، توانمندسازي و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت هاي اجتماعی و مردمی 10500
416,052 0 آموزش و ترویج کارآفرینی 10504
416,052 1,040 400 نفر آموزش و ترویج کارآفرینی 1050401-11
416,052 0 ارتقاي مشارکت هاي اجتماعی شهروندان 10506
416,052 2,491 167 نفر اجراي برنامه هاي مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی 1050601-11

43,757,160 0 توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و 
هنري

10800

8,912,860 0 نکوداشت مناسبت هاي مذهبی و ملی 10817
8,912,860 44,564 200 مورد نکوداشت مناسبت هاي دینی و ملی 1081702-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
25,010,000 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 10821
13,400,000 67,000 200 مورد اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 1082101-11
11,610,000 1,290,000 9 تعداد اجراي هنر عمومی(هنرهاي تجسمی و المان هاي شهري) 1082126-11
8,310,300 0 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10823
4,500,300 75,005 60 برنامه فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و معنوي 1082301-11
3,810,000 15,240 250 برنامه ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 1082302-11
1,524,000 0 آموزش حقوق و تکالیف شهروندي 10824
1,524,000 381 4,000 مورد آموزش شهروندي 1082401-11
4,265,930 0 حمایت از طرح هاي حوزه سالمت اجتماعی 11000
4,265,930 0 آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 11004
2,941,320 3,305 890 مورد آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 1100401-11
1,324,610 44,154 30 مورد بهبود سالمت اجتماعی و بهداشت روان 1100402-11
2,329,460 0 حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت هاي اجتماعی بانوان 11100

648,970 0 اجراي طرح هاي اجتماعی و فرهنگی کودکان 11102
648,970 92,710 7 مورد اجراي برنامه هاي دبیرخانه مصوبه شهر دوستدار کودك 1110201-11
851,440 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی، هنري ویژه بانوان 11104
851,440 70,953 12 مورد بهبود مشارکت پذیري و اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري ویژه بانوان 1110401-11
829,050 0 توانمندسازي اجتماعی بانوان 11105
829,050 27,635 30 مورد توانمندسازي اجتماعی بانوان 1110501-11

262,082,750 0 امور پشتیبانی 11700
12,335,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 11701
5,175,000 115,000 45 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 1170102-11
7,160,000 895,000 8 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 1170103-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
149,207,750 0 مزایا و کمک ها 11702
53,550,000 1,190,000 45 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 1170202-11
4,173,750 78,750 53 نفر سال هزینه ناهار 1170203-11
1,720,000 215,000 8 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 1170204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 1170205-11

32,065,000 605,000 53 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 1170206-11
11,600,000 400,000 29 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 1170207-11
9,010,000 170,000 53 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 1170208-11
6,254,000 118,000 53 نفر سال پاداش و عیدي 1170209-11

14,310,000 270,000 53 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 1170210-11
12,480,000 520,000 24 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 1170211-11

1,060,000 20,000 53 نفر سال 11-1170212 حق عائله مندي، اوالد
675,000 75,000 9 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 1170213-11

100,540,000 0 خدمات قراردادي 11705
11,620,000 415,000 28 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 1170509-11
10,800,000 450,000 24 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 1170510-11
29,400,000 1,050,000 28 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 1170511-11
25,200,000 1,050,000 24 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 1170512-11
12,600,000 450,000 28 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 1170513-11
10,920,000 455,000 24 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 1170514-11

211,898,500 0 حمل و نقل و ترافیک 20000
2,000,000 0 افزایش و توسعه ظرفیت هاي مدیریتی پلیس راهور 21600
2,000,000 0 اجراي برنامه هاي پلیس راهور 21606
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
2,000,000 200,000 10 برنامه اجراي برنامه انضباط و نظم بخشی بر حمل و نقل 2160601-11

209,898,500 0 امور پشتیبانی 22200
9,510,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 22201
4,140,000 115,000 36 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 2220102-11
5,370,000 895,000 6 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 2220103-11

119,158,500 0 مزایا و کمک ها 22202
42,840,000 1,190,000 36 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 2220202-11
3,307,500 78,750 42 نفر سال هزینه ناهار 2220203-11
1,290,000 215,000 6 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 2220204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 2220205-11

25,410,000 605,000 42 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 2220206-11
8,800,000 400,000 22 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 2220207-11
7,140,000 170,000 42 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 2220208-11
4,956,000 118,000 42 نفر سال پاداش و عیدي 2220209-11

11,340,000 270,000 42 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 2220210-11
10,400,000 520,000 20 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 2220211-11

840,000 20,000 42 نفر سال 11-2220212 حق عائله مندي، اوالد
525,000 75,000 7 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 2220213-11

81,230,000 0 خدمات قراردادي 22205
9,130,000 415,000 22 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 2220509-11
9,000,000 450,000 20 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 2220510-11

23,100,000 1,050,000 22 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 2220511-11
21,000,000 1,050,000 20 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 2220512-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
9,900,000 450,000 22 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 2220513-11
9,100,000 455,000 20 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 2220514-11

1,577,114,694 0 خدمات شهري 30000
658,413,899 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
658,413,899 0 نگهداري فضاي سبز 30106
658,413,899 3,774 174,483 متر مربع نگهداري فضاي سبز 3010601-11
583,550,245 0 مدیریت پسماند 30400
583,550,245 0 رفت و روب شهري 30408
583,550,245 907 643,407 متر مربع رفت و روب شهري 3040801-11
20,100,000 0 طرح هاي هدایت آب هاي سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه هاي عبوري از شهر 30700
20,100,000 0 برف روبی 30710
20,100,000 400 50,250 مورد خرید مصالح و تجهیزات عملیات برف روبی 3071001-11
14,850,550 0 بهبود محیط زیست شهري و بهداشت عمومی 30900
12,500,600 0 مبارزه با جانوران مضر شهري 30903
12,500,600 1,392 8,982 تعداد مبارزه با جانوران مضر شهري 3090301-11
2,349,950 0 آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهري 30905
2,349,950 855 2,750 برنامه آموزش، فرهنگ سازي و مشارکت شهروندي در حوزه محیط زیست شهري 3090501-11
1,000,000 0 ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهري 31100
1,000,000 0 ساماندهی صنایع و مشاغل 31103
1,000,000 10,000 100 مورد تهیه، نصب و جمع آوري سازه هاي موقت تبلیغات فرهنگی 3110302-11

299,200,000 0 امور پشتیبانی 31500
13,920,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 31501

5,865,000 115,000 51 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 3150102-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
8,055,000 895,000 9 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 3150103-11

171,255,000 0 مزایا و کمک ها 31502
60,690,000 1,190,000 51 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 3150202-11
4,725,000 78,750 60 نفر سال هزینه ناهار 3150203-11
1,935,000 215,000 9 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 3150204-11
4,620,000 2,310,000 2 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 3150205-11

36,300,000 605,000 60 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 3150206-11
12,400,000 400,000 31 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 3150207-11
10,200,000 170,000 60 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 3150208-11
7,080,000 118,000 60 نفر سال پاداش و عیدي 3150209-11

16,200,000 270,000 60 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 3150210-11
15,080,000 520,000 29 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 3150211-11
1,200,000 20,000 60 نفر سال 11-3150212 حق عائله مندي، اوالد

825,000 75,000 11 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 3150213-11
114,025,000 0 خدمات قراردادي 31505

13,695,000 415,000 33 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 3150509-11
11,700,000 450,000 26 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 3150510-11
34,650,000 1,050,000 33 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 3150511-11
27,300,000 1,050,000 26 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 3150512-11
14,850,000 450,000 33 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 3150513-11
11,830,000 455,000 26 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 3150514-11

187,731,600 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000
47,132,600 0 تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و کاهش خطرپذیري شهر 40300
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
47,132,600 0 افزایش ایمنی اماکن 40306
5,054,400 631,800 8 مورد افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 4030602-11

26,178,200 19,150 1,367 متر طول الیروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه هاي رسوبگیر 4030604-11
15,900,000 31,800 500 متر طول الیروبی و بازسازي قنوات 4030605-11

140,599,000 0 امور پشتیبانی 40600
6,340,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 40601
2,760,000 115,000 24 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 4060102-11
3,580,000 895,000 4 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 4060103-11

80,119,000 0 مزایا و کمک ها 40602
28,560,000 1,190,000 24 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 4060202-11
2,205,000 78,750 28 نفر سال هزینه ناهار 4060203-11

860,000 215,000 4 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 4060204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 4060205-11

16,940,000 605,000 28 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 4060206-11
6,000,000 400,000 15 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 4060207-11
4,760,000 170,000 28 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 4060208-11
3,304,000 118,000 28 نفر سال پاداش و عیدي 4060209-11
7,560,000 270,000 28 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 4060210-11
6,760,000 520,000 13 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 4060211-11

560,000 20,000 28 نفر سال 11-4060212 حق عائله مندي، اوالد
300,000 75,000 4 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 4060213-11

54,140,000 0 خدمات قراردادي 40605
6,225,000 415,000 15 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 4060509-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
5,850,000 450,000 13 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 4060510-11

15,750,000 1,050,000 15 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 4060511-11
13,650,000 1,050,000 13 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 4060512-11
6,750,000 450,000 15 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 4060513-11
5,915,000 455,000 13 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 4060514-11

177,041,250 0 شهرسازي و معماري 50000
177,041,250 0 امور پشتیبانی 50900

7,925,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 50901
3,450,000 115,000 30 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 5090102-11
4,475,000 895,000 5 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 5090103-11

99,496,250 0 مزایا و کمک ها 50902
35,700,000 1,190,000 30 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 5090202-11

2,756,250 78,750 35 نفر سال هزینه ناهار 5090203-11
1,075,000 215,000 5 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 5090204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 5090205-11

21,175,000 605,000 35 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 5090206-11
8,000,000 400,000 20 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 5090207-11
5,950,000 170,000 35 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 5090208-11
4,130,000 118,000 35 نفر سال پاداش و عیدي 5090209-11
9,450,000 270,000 35 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 5090210-11
7,800,000 520,000 15 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 5090211-11

700,000 20,000 35 نفر سال 11-5090212 حق عائله مندي، اوالد
450,000 75,000 6 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 5090213-11
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
69,620,000 0 خدمات قراردادي 50905
7,885,000 415,000 19 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 5090509-11
7,650,000 450,000 17 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 5090510-11

19,950,000 1,050,000 19 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 5090511-11
17,850,000 1,050,000 17 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 5090512-11
8,550,000 450,000 19 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 5090513-11
7,735,000 455,000 17 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 5090514-11

933,569,467 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
926,510,467 0 امور پشتیبانی 60800
33,695,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
13,110,000 115,000 114 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 6080102-11
20,585,000 895,000 23 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080103-11

388,379,750 0 مزایا و کمک ها 60802
135,660,000 1,190,000 114 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 6080202-11
10,788,750 78,750 137 نفر سال هزینه ناهار 6080203-11
4,945,000 215,000 23 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080204-11
9,240,000 2,310,000 4 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 6080205-11

82,885,000 605,000 137 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 6080206-11
24,800,000 400,000 62 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 6080207-11
23,290,000 170,000 137 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 6080208-11
16,166,000 118,000 137 نفر سال پاداش و عیدي 6080209-11
36,990,000 270,000 137 نفر سال ... فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 6080210-11
39,000,000 520,000 75 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 6080211-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 19
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
2,740,000 20,000 137 نفر سال 11-6080212 حق عائله مندي، اوالد
1,875,000 75,000 25 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 6080213-11
1,680,480 0 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803
1,680,480 4,201 400 تعداد پست، اینترنت و تلفن 6080304-11

151,800,001 0 اجاره بهاء و کرایه 60804
100,900,001 869,828 116 دستگاه کرایه وسائط نقلیه 6080401-11
50,900,000 50,900 1,000 دستگاه روز کرایه وسائط نقلیه سنگین 6080406-11

272,382,216 0 خدمات قراردادي 60805
2,456,760 120 20,473 متر مربع نگهداري و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات 6080501-11
1,240,000 5,000 248 دستگاه نگهداري و تعمیرات وسایل اداري 6080502-11

305,004 8,714 35 دستگاه نگهداري و تعمیرات جزئی ماشین آالت و وسایط نقلیه 6080503-11
840,140 15 55,019 تعداد تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس 6080504-11

75,360 188 400 مورد خدمات قراردادي،هزینه هاي بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهاي دسته چک و غیره 6080505-11
2,200,000 421 5,230 نفر ساعت حق الجلسه، حق الزحمه ، حق التدریس 6080506-11

30,710,000 415,000 74 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 6080509-11
6,254,952 2,084,984 3 قرارداد بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزي 6080510-11

27,000,000 450,000 60 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 6080523-11
77,700,000 1,050,000 74 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 6080524-11
63,000,000 1,050,000 60 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 6080525-11
33,300,000 450,000 74 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 6080526-11
27,300,000 455,000 60 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 6080527-11
53,683,012 0 هزینه سوخت 60806
5,470,220 410 13,342 متر مربع سوخت دستگاههاي حرارتی 6080601-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
2,169,360 60,260 36 دستگاه سوخت وسائل نقلیه 6080602-11
3,772,878 4,722 799 نفر سال آب بها مصرفی اداري 6080603-11

19,429,848 1,079 18,000 متر مربع بهاي برق مصرفی اداري 6080604-11
4,197,088 1 4,547,224 متر مربع آب بهاي پارکها و میادین 6080605-11

18,643,618 4 4,547,224 متر مربع بهاي برق پارك ها و میادین 6080606-11
24,890,008 0 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807

900,000 50 18,000 متر مربع خرید لوازم جزیی ساختمان 6080701-11
8,400,000 7,000 1,200 نفر سال خرید لوازم مصرفی اداري 6080702-11

305,568 8,488 36 دستگاه لوازم یدکی وسائط نقلیه 6080703-11
424,440 9,432 45 نفر سال لباس کارکنان و لوازم خواب 6080704-11

13,660,000 20,000 683 مورد سایرموادو لوازم مصرف شدنی 6080705-11
1,200,000 12 100,000 متر مربع لوازم تنظیف 6080706-11
3,200,000 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500
3,200,000 0 آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی 61505
3,200,000 1,000 3,200 نفر ساعت آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 6150501-11
3,859,000 0 دیپلماسی شهري 62200
3,859,000 0 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201
3,859,000 192,950 20 مورد راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 6220101-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

3,139,212,385 0 80,000,000 2,537,614,100 1,026,151,866 672,615,165 42,254,544 175,786,313 0 جمع کل

655,508,332 0 0 363,910,047 84,325,030 144,637,564 42,254,544 175,786,313 0 اجتماعی و فرهنگی 10000

95,691,000 0 0 95,691,000 32,275,000 28,108,947 0 0 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و 
نشاط اجتماعی 10300

93,880,000 0 0 93,880,000 30,000,000 25,990,571 0 0 0 توسعه و تجهیز فضاهاي ورزشی 10307

23,880,000 0 0 23,880,000 30,000,000 25,990,571 0 0 10,000 2,388 متر مربع 1401 1401 منطقه 19
توسعه و تجهیز زمین هاي 

ورزشی روباز و چمن مصنوعی، 
سطح منطقه

103070419-21

50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0 0 50,000 1,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 19 احداث و تجهیز سوله ورزشی در 
بوستان امام خمینی (ره) 103070719-21

20,000,000 0 0 20,000,000 0 0 0 0 10,000,000 2 متر مربع 1401 1401 منطقه 19 احداث رختکن و تعویض چمن 
بازي بوستان نسترن 103071019-21

1,811,000 0 0 1,811,000 2,275,000 2,118,376 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن 
ورزشی 10308

1,811,000 0 0 1,811,000 2,275,000 2,118,376 0 0 5,487.9 330 متر مربع 1401 1401 منطقه 19 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن 
ورزشی، سطح منطقه 103080119-21

55,785,000 0 0 55,785,000 3,250,030 2,600,000 0 0 0 ساماندهی آسیب دیدگان 
اجتماعی و متکدیان 10400

5,785,000 0 0 5,785,000 3,250,030 2,600,000 0 0 0 توسعه و تجهیز اماکن استقرار 
کارگران فصلی و ساختمانی 10401

5,785,000 0 0 5,785,000 3,250,030 2,600,000 0 0 1,928,333.3 3 جایگاه 1401 1401 منطقه 19 ساماندهی کارگران فصلی و 
ساختمانی، سطح منطقه 104010119-21

50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0 0 0
توسعه و تجهیز مدد سراها و سایر 

مراکز خدمات رسانی به آسیب 
دید گان اجتماعی

10402

50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0 0 80,000 625 متر مربع 1401 1401 منطقه 19 احداث مرکز کارآفرینی نعمت 
آباد 104020319-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

491,896,285 0 0 200,298,000 48,800,000 113,928,617 42,254,544 175,786,313 0

توسعه و حمایت از زیرساخت ها، 
ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح 

هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی 
و هنري

10800

12,100,000 0 0 12,100,000 11,000,000 13,658,875 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی 
و هنري 10809

12,100,000 0 0 12,100,000 11,000,000 13,658,875 0 0 10,083.3 1,200 متر مربع 1401 1401 منطقه 19 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی 
و هنري، سطح منطقه 108090119-21

241,701,630 0 0 80,000,000 0 33,303,410 29,625,348 98,772,872 0 توسعه و تجهیز سراي محله 10811

241,701,630 0 0 80,000,000 0 33,303,410 29,625,348 98,772,872 115,096 2,100 متر مربع 1402 1394 منطقه 19 تکمیل و توسعه سراي محله 
اسماعیل آباد 108110519-21

11,940,000 0 0 11,940,000 10,000,000 9,445,725 0 0 0 تعمیر و تجهیز سراي محله 10812

11,940,000 0 0 11,940,000 10,000,000 9,445,725 0 0 10,000 1,194 متر مربع 1401 1401 منطقه 19 تعمیر و تجهیز سراي محله، 
سطح منطقه 108120119-21

211,825,655 0 0 81,929,000 7,800,000 44,364,668 12,629,196 77,013,441 0 کمک به ساخت و توسعه مساجد 
و اماکن مذهبی 10814

199,896,655 0 0 70,000,000 0 40,254,018 12,629,196 77,013,441 75,432.7 2,650 متر مربع 1402 1393 منطقه 19 تکمیل و توسعه مساجد حضرت 
ابوالفضل و اثنی عشر 108140219-21

11,929,000 0 0 11,929,000 7,800,000 4,110,650 0 0 477,160 25
تعداد 
مسجد 1401 1401 منطقه 19 کمک به تجهیز مساجد، سطح 

منطقه 108141419-21

14,329,000 0 0 14,329,000 20,000,000 13,155,939 0 0 0 حمایت از توسعه و تجهیز مدارس 10827

14,329,000 0 0 14,329,000 20,000,000 13,155,939 0 0 716,450 20
تعداد 
مدرسه 1401 1401 منطقه 19 کمک به توسعه و تجهیز مدارس، 

سطح منطقه 108270119-21

12,136,047 0 0 12,136,047 0 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه اجتماعی 
و فرهنگی 11800

12,136,047 0 0 12,136,047 0 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه اجتماعی 
و فرهنگی 11801

12,136,047 0 0 12,136,047 0 0 0 0 12,136 1,000 ندارد 1401 1400 منطقه 19 اجراي فعالیت هاي ناحیه محور 
نواحی منطقه 118010319-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

984,507,000 0 60,000,000 894,507,000 455,423,808 342,472,567 0 0 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

12,281,000 0 0 12,281,000 15,338,000 7,270,839 0 0 0
توسعه، تجهیز و نگهداري سامانه 

هاي حمل و نقل عمومی غیر 
ریلی

20200

7,076,000 0 0 7,076,000 9,890,000 4,355,515 0 0 0 احداث ایستگاه هاي حمل و نقل 
عمومی غیرریلی 20203

7,076,000 0 0 7,076,000 9,890,000 4,355,515 0 0 353,800 20 ایستگاه 1401 1401 منطقه 19
احداث ایستگاه و پل همسطح 

ایستگاه حمل و نقل عمومی 
غیرریلی، سطح منطقه

202030119-21

5,205,000 0 0 5,205,000 5,448,000 2,915,325 0 0 0 تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل 
و نقل عمومی غیر ریلی 20210

5,205,000 0 0 5,205,000 5,448,000 2,915,325 0 0 26,025 200 ایستگاه 1401 1401 منطقه 19
تعمیر و تجهیز پل همسطح و 
ایستگاه هاي اتوبوس عادي و 

تندرو، سطح منطقه
202100119-21

330,000,000 0 0 330,000,000 0 0 0 0 0 توسعه و ساماندهی پارکینگ ها 20300

330,000,000 0 0 330,000,000 0 0 0 0 0 احداث و توسعه پارکینگ 20306

150,000,000 0 0 150,000,000 0 0 0 0 50,000 3,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 19 احداث پارکینگ طبقاتی توحید 203060419-22

150,000,000 0 0 150,000,000 0 0 0 0 50,000 3,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 19 احداث پارکینگ طبقاتی ماهان 203060519-22

30,000,000 0 0 30,000,000 0 0 0 0 50,000 600 متر مربع 1401 1401 منطقه 19 احداث پارکینگ مکانیزه جانباز 203060619-22

51,523,000 0 0 51,523,000 60,696,000 44,716,756 0 0 0 افزایش ایمنی و هوشمندسازي 
حمل و نقل و ترافیک شهر 20400

25,950,000 0 0 25,950,000 34,000,000 24,331,448 0 0 0 اجراي عالیم افقی ترافیکی 20408

25,950,000 0 0 25,950,000 34,000,000 24,331,448 0 0 32,437.5 800 متر طول 1401 1401 منطقه 19 اجراي عالیم افقی ترافیکی، سطح 
منطقه 204080119-21

9,154,000 0 0 9,154,000 9,476,000 7,583,401 0 0 0 تعمیر و تعویض تجهیزات 
ترافیکی 20410

9,154,000 0 0 9,154,000 9,476,000 7,583,401 0 0 5,497.9 1,665 عدد 1401 1401 منطقه 19 تعمیر و تعویض عالئم عمودي و 
تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه 204100119-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

16,220,000 0 0 16,220,000 16,980,000 12,651,406 0 0 0 تعمیر و تعویض گاردریل و نرده 
ایمنی معابر 20412

16,220,000 0 0 16,220,000 16,980,000 12,651,406 0 0 5,406.7 3,000 متر طول 1401 1401 منطقه 19 تعمیر و تعویض نرده و حفاظ 
ایمنی معابر، سطح منطقه 204120119-21

199,000 0 0 199,000 240,000 150,501 0 0 0 تهیه و نصب چراغ هاي راهنمایی 
و رانندگی 20414

199,000 0 0 199,000 240,000 150,501 0 0 199,000 1 تقاطع 1401 1401 منطقه 19
نصب چراغ هوشمند و عالیم 

هشدار دهنده و خط کشی جهت 
گذر دانش آموزان

204140219-21

69,950,000 0 0 39,950,000 40,000,000 8,170,924 0 0 0 توسعه، تجهیز و نگهداري پایانه 
هاي مسافري شهري 20500

60,000,000 0 0 30,000,000 30,000,000 0 0 0 0 احداث و توسعه پایانه ها و پارك 
سوارهاي درون شهري 20501

60,000,000 0 0 30,000,000 30,000,000 0 0 0 72,115.4 832 متر مربع 1401 1400 منطقه 19 بهسازي و بازسازي پایانه هاي 
بهشت و سروري 205010219-21

9,950,000 0 0 9,950,000 10,000,000 8,170,924 0 0 0 تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك 
سوارهاي درون شهري 20504

9,950,000 0 0 9,950,000 10,000,000 8,170,924 0 0 2,487,500 4 تعداد 1401 1401 منطقه 19
تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك 

سوارهاي درون شهري، سطح 
منطقه

205040119-21

520,753,000 0 60,000,000 460,753,000 339,389,808 282,314,047 0 0 0 توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور 
و مرور شهري 20900

26,678,000 0 0 26,678,000 15,000,000 11,210,488 0 0 0 طراحی و اصالح هندسی معابر و 
تقاطع هاي موجود 20914

10,758,000 0 0 10,758,000 15,000,000 11,210,488 0 0 7,172 1,500 متر مربع 1401 1401 منطقه 19 طراحی و اصالح هندسی معابر، 
سطح منطقه 209140119-21

15,920,000 0 0 15,920,000 0 0 0 0 796 20,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 19 ایمن سازي و رفع نقاط حادثه 
خیز ترافیکی، سطح منطقه 209140319-21

40,000,000 0 0 40,000,000 0 0 0 0 0 احداث و توسعه معابر غیر 
بزرگراهی 20920
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

40,000,000 0 0 40,000,000 0 0 0 0 20,000 2,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 19 احداث میدان شقایق 209200819-21

45,521,000 0 0 45,521,000 63,620,600 84,299,123 0 0 0 تعریض معابر غیر بزرگراهی 20921

45,521,000 0 0 45,521,000 63,620,600 84,299,123 0 0 6,069.5 7,500 متر مربع 1401 1401 منطقه 19 بهسازي معابر خاکی سطح 
منطقه 209210119-21

120,000,000 0 60,000,000 60,000,000 0 0 0 0 0 احداث و توسعه تقاطع غیر 
همسطح 20924

120,000,000 0 60,000,000 60,000,000 0 0 0 0 150,000 800 متر مربع 1402 1401 منطقه 19
اصالح هندسی رمپ و لوپ شمال 

غربی تقاطع خیابان شکوفه و 
بزرگراه شهید کاظمی

209240119-21

135,155,000 0 0 135,155,000 187,888,808 144,001,969 0 0 0 مرمت و بهسازي معابر غیر 
20925 بزرگراهی

67,423,000 0 0 67,423,000 94,139,000 73,918,384 0 0 8,427.9 8,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 19
لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار 
حفاري و همسطح سازي دریچه 

هاي معابر سطح منطقه
209250119-21

67,732,000 0 0 67,732,000 93,749,808 70,083,585 0 0 5,644.3 12,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 19 بهسازي و نوسازي معابر غیر 
بزرگراهی، سطح منطقه 209253619-21

36,318,000 0 0 36,318,000 6,250,800 4,725,200 0 0 0 نصب و ترمیم، سنگدال، جداول 20926

36,318,000 0 0 36,318,000 6,250,800 4,725,200 0 0 2,421.2 15,000 عدد 1401 1401 منطقه 19 نصب و ترمیم سنگدال و جداول، 
سطح منطقه 209260119-21

14,329,000 0 0 14,329,000 20,000,000 15,503,760 0 0 0 بهسازي معابرجهت تردد معلولین 
و سالمندان 20929

14,329,000 0 0 14,329,000 20,000,000 15,503,760 0 0 7,164.5 2,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 19
بهسازي معابر جهت تردد 

معلولین و سالمندان، سطح 
منطقه

209290119-21

16,880,000 0 0 16,880,000 23,029,600 16,367,965 0 0 0 احداث، تجهیز و بهسازي پیاده 
روها و پیاده راه ها 20930

9,336,000 0 0 9,336,000 12,868,600 10,218,933 0 0 7,468.8 1,250 متر مربع 1401 1401 منطقه 19
مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و 

همسطح سازي دریچه، سطح 
منطقه

209300219-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 19
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

2,611,000 0 0 2,611,000 3,280,000 2,581,097 0 0 2,611,000 1 ندارد 1401 1401 منطقه 19
مناسب سازي وضعیت حمل و 
نقل و ترافیک (شهر دوستدار 

کودك)
209300319-21

4,933,000 0 0 4,933,000 6,881,000 3,567,935 0 0 5,192.6 950 متر مربع 1401 1401 منطقه 19 بهسازي و نوسازي پیاده روها و 
پیاده راه ها، سطح منطقه 209300419-21

13,934,000 0 0 13,934,000 19,460,000 3,654,800 0 0 0 احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده 20931

13,934,000 0 0 13,934,000 19,460,000 3,654,800 0 0 107,184.6 130
متر طول 

عرشه 1401 1401 منطقه 19 احداث و بهسازي پل هاي عابر 
پیاده سطح منطقه 209310119-21

50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0 0 0 تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر 
عابرپیاده 20932

50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0 0 10,000,000 5 متر مربع 1401 1401 منطقه 19 مکانیزه کردن پل عابر پیاده 
خیابان نور 209320219-21

15,920,000 0 0 15,920,000 700,000 0 0 0 0 مرمت و بهسازي و تجهیز معابر و 
سامانه ویژه دوچرخه 20934

15,920,000 0 0 15,920,000 700,000 0 0 0 8,605.4 1,850 متر طول 1401 1401 منطقه 19 توسعه، تعمیر و تجهیز معابر 
دوچرخه، سطح منطقه 209340119-21

6,018,000 0 0 6,018,000 3,440,000 2,550,742 0 0 0 تعمیر و تجهیز پارك هاي 
آموزش ترافیک 20936

6,018,000 0 0 6,018,000 3,440,000 2,550,742 0 0 7,080 850 متر مربع 1401 1401 منطقه 19 تعمیر و تجهیز پارك هاي 
آموزش ترافیک، سطح منطقه 209360119-21

692,372,950 0 20,000,000 522,372,950 402,349,268 156,425,638 0 0 0 خدمات شهري 30000

389,900,000 0 20,000,000 269,900,000 209,765,000 70,671,057 0 0 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز 
شهري و پیراشهري 30100

130,000,000 0 20,000,000 110,000,000 0 0 0 0 0 احداث و توسعه بوستان و 
تفرجگاه 30102

30,000,000 0 20,000,000 10,000,000 0 0 0 0 37,500 800 متر مربع 1402 1401 منطقه 19 احداث پارك مادر و کودك (فاز 
اول) 301020819-21

50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0 0 100,000 500 متر مربع 1401 1401 منطقه 19 بازسازي دریاچه بوستان شهید 
کاظمی 301020919-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 19
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0 0 100,000 500 متر مربع 1401 1401 منطقه 19 بازسازي دریاچه بوستان شقایق 301021019-21

110,900,000 0 0 110,900,000 64,715,000 43,669,076 0 0 0 باز پیرایی، مناسب سازي و 
تجهیز بوستان ها وفضاي سبز 30104

31,000,000 0 0 31,000,000 50,000,000 34,250,417 0 0 25,203.3 1,230 متر مربع 1401 1401 منطقه 19 بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان 
ها و فضاي سبز، سطح منطقه 301040119-21

34,502,000 0 0 34,502,000 4,600,000 4,153,660 0 0 7,500.4 4,600 تعداد 1401 1401 منطقه 19 تامین درخت و درختچه و گل و 
گیاه، سطح منطقه 301040219-21

7,398,000 0 0 7,398,000 10,115,000 5,264,999 0 0 5,102.1 1,450 متر مربع 1401 1401 منطقه 19 تامین درخت، درختچه و گل و 
گیاه سطح منطقه 301040319-21

38,000,000 0 0 38,000,000 0 0 0 0 760 50,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 19
ایمن سازي و استانداردسازي 

وسایل بازي کودکان در بوستان 
هاي سطح منطقه

301040619-21

149,000,000 0 0 49,000,000 145,050,000 27,001,982 0 0 0 طراحی و اجراي شبکه هاي 
آبرسانی فضاي سبز 30107

29,000,000 0 0 29,000,000 45,050,000 27,001,982 0 0 2,416.7 12,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 19
هوشمندسازي، طراحی و اجراي 
شبکه هاي آبرسانی فضاي سبز، 

سطح منطقه
301070119-21

120,000,000 0 0 20,000,000 100,000,000 0 0 0 1,500 80,000 متر مربع 1401 1400 منطقه 19 احداث مخزن ذخیره آب در 
بوستان والیت 301070219-21

44,739,000 0 0 44,739,000 43,100,000 34,936,578 0 0 0 زیباسازي منظر شهري 30200

5,560,000 0 0 5,560,000 7,760,000 6,741,353 0 0 0 رنگ آمیزي و پاکسازي نما 30201

5,560,000 0 0 5,560,000 7,760,000 6,741,353 0 0 1,588.6 3,500 متر مربع 1401 1401 منطقه 19 رنگ آمیزي و پاکسازي نما، 
سطح منطقه 302010119-21

3,685,000 0 0 3,685,000 3,180,000 1,638,000 0 0 0 تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، 
تزئینی، مجسمه و تندیس 30203

3,685,000 0 0 3,685,000 3,180,000 1,638,000 0 0 122,833.3 30 تعداد 1401 1401 منطقه 19
تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، 

شناسایی معابر و مجسمه و 
تندیس، سطح منطقه

302030119-21

23,881,000 0 0 23,881,000 22,200,000 18,662,225 0 0 0 ساماندهی و مناسب سازي 
میادین و معابر خاص شهر 30204
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 19
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

23,881,000 0 0 23,881,000 22,200,000 18,662,225 0 0 6,823.1 3,500 متر مربع 1401 1401 منطقه 19
ساماندهی و مناسب سازي 

میادین و معابر خاص شهر، سطح 
منطقه

302040119-21

10,072,000 0 0 10,072,000 7,810,000 6,095,000 0 0 0 نورپردازي و زیباسازي معابر 30206

10,072,000 0 0 10,072,000 7,810,000 6,095,000 0 0 6,714.7 1,500 متر مربع 1401 1401 منطقه 19 نورپردازي و زیباسازي معابر، 
سطح منطقه 302060119-21

1,541,000 0 0 1,541,000 2,150,000 1,800,000 0 0 0 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی 30208

1,541,000 0 0 1,541,000 2,150,000 1,800,000 0 0 3,082 500 متر مربع 1401 1401 منطقه 19 نقاشی دیواري و گرافیک 
محیطی، سطح منطقه 302080119-21

14,030,000 0 0 14,030,000 5,625,000 463,000 0 0 0 مدیریت پسماند 30400

14,030,000 0 0 14,030,000 5,625,000 463,000 0 0 0 احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات 
جمع آوري و پردازش پسماند 30406

4,030,000 0 0 4,030,000 5,625,000 463,000 0 0 33,583.3 120 عدد 1401 1401 منطقه 19 خرید مخازن پسماند 304060319-21

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 12,500 800 متر مربع 1402 1401 منطقه 19 بازسازي ایستگاه پسماند 304060419-21

213,559,950 0 0 163,559,950 117,159,268 39,778,282 0 0 0

طرح هاي هدایت آب هاي 
سطحی و ساماندهی سیل ها، رود 
دره ها و رودخانه هاي عبوري از 

شهر

30700

6,273,000 0 0 6,273,000 8,752,500 5,366,818 0 0 0 کنترل و پایش آب هاي سطحی 
و زیرزمینی 30702

6,273,000 0 0 6,273,000 8,752,500 5,366,818 0 0 313,650 20 پروژه 1401 1401 منطقه 19 کنترل و پایش آب هاي سطحی 
و زیرزمینی، سطح منطقه 307020119-21

50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0 0 0 احداث شبکه هاي اصلی هدایت و 
جمع آوري آبهاي سطحی 30703

50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0 0 10,000 5,000 متر طول 1401 1401 منطقه 19 جمع آوري آب هاي سطحی 
خیابان پاییزان 307030119-21

18,074,000 0 0 18,074,000 25,151,800 13,418,888 0 0 0 مرمت و بهسازي شبکه اصلی 
جمع آوري آبهاي سطحی 30704
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 19
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

18,074,000 0 0 18,074,000 25,151,800 13,418,888 0 0 150,616.7 120 متر طول 1401 1401 منطقه 19

مرمت و بهسازي شبکه اصلی 
جمع آوري آبهاي سطحی شامل 

مسیل ها و کانال هاي 
سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، 

آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و 
رسوب گیر، سطح منطقه

307040119-21

22,416,000 0 0 22,416,000 31,254,968 20,992,576 0 0 0 احداث شبکه فرعی جمع آوري 
آبهاي سطحی 30707

22,416,000 0 0 22,416,000 31,254,968 20,992,576 0 0 10,548.7 2,125 متر طول 1401 1401 منطقه 19
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه 

شبکه فرعی جمع آوري آبهاي 
سطحی، سطح منطقه

307070119-21

116,796,950 0 0 66,796,950 52,000,000 0 0 0 0 استفاده مجدد از پساب و رواناب 
سطحی 30711

1,433,000 0 0 1,433,000 2,000,000 0 0 0 286,600 5 دستگاه 1401 1401 منطقه 19

طراحی و اجراي روش هاي 
بازیافت و بازچرخانی آب و 

سیستم هاي تصفیه فاضالب، 
سطح منطقه

307110219-21

115,363,950 0 0 65,363,950 50,000,000 0 0 0 69,917.5 1,650 متر مربع 1401 1399 منطقه 19
احداث تصفیه خانه میدان 

مرکزي میوه و تره بار کانال 
بهشتی

307110419-21

18,055,000 0 0 18,055,000 24,450,000 6,067,864 0 0 0 بهبود محیط زیست شهري و 
بهداشت عمومی 30900

2,691,000 0 0 2,691,000 3,450,000 1,203,534 0 0 0 تهیه و اجراي طرح هاي زیست 
محیطی 30901

717,000 0 0 717,000 880,000 221,815 0 0 717 1,000 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 19

استقرار و نگهداشت نظام مدیریت 
محیط زیست ایزو 14001 در 

سازمانها و شرکتها و مناطق 22
گانه

309010219-21

413,000 0 0 413,000 500,000 89,057 0 0 826 500 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 19
ارزیابی اثرات زیست محیطی 
پروژه هاي عمرانی، تولیدي و 

اقتصادي شهرداري تهران
309010319-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

1,561,000 0 0 1,561,000 2,070,000 892,662 0 0 780.5 2,000 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 19

شناسایی و پایش کمی و کیفی 
منابع، شاخص ها و آالینده هاي 
محیط زیست و ارائه راهکارهاي 

رفع آلودگی سطح منطقه

309010419-21

15,364,000 0 0 15,364,000 21,000,000 4,864,330 0 0 0 توسعه انرژي هاي نو 30904

10,906,000 0 0 10,906,000 15,000,000 2,542,358 0 0 109,060 100 کیلو وات 1401 1393 منطقه 19 توسعه انرژي هاي نو 309040219-21

4,458,000 0 0 4,458,000 6,000,000 2,321,972 0 0 743,000 6 ساختمان 1401 1401 منطقه 19
بهینه سازي مصرف انرژي و 

منابع در ساختمانهاي شهرداري 
تهران

309040319-21

12,089,000 0 0 12,089,000 2,250,000 4,508,857 0 0 0 توسعه و نگهداري تاسیسات 
شهري 31000

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 0 احداث و توسعه سرویس هاي 
بهداشتی عمومی 31001

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 10,000,000 1 چشمه 1401 1401 منطقه 19 احداث سرویس بهداشتی در 
شمال خیابان نور 310010219-21

2,089,000 0 0 2,089,000 2,250,000 4,508,857 0 0 0
تعمیر، تجهیز و مناسب سازي 

آبخوري ها و سرویس هاي 
بهداشتی عمومی

31008

2,089,000 0 0 2,089,000 2,250,000 4,508,857 0 0 83,560 25 چشمه 1401 1401 منطقه 19

تعمیر، تجهیز و مناسب سازي 
آبخوري ها و سرویس هاي 

بهداشتی عمومی در معابر، سطح 
منطقه

310080119-21

15,920,000 0 0 15,920,000 0 0 0 0 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000

15,920,000 0 0 15,920,000 0 0 0 0 0 تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و 
کاهش خطرپذیري شهر 40300

15,920,000 0 0 15,920,000 0 0 0 0 0 مقاوم سازي پل ها و ابنیه فنی 40313

15,920,000 0 0 15,920,000 0 0 0 0 636.8 25,000 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 19 ساماندهی گودها و نقاط پرخطر 
سطح منطقه 403130119-21

790,904,103 0 0 740,904,103 84,053,760 29,079,397 0 0 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي 
شهري 60000
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 19
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

177,960,000 0 0 127,960,000 80,000,000 24,724,756 0 0 0 تحول اداري و مدیریت عملکرد 60200

130,000,000 0 0 80,000,000 50,000,000 0 0 0 0 تملک، احداث و تجهیز ساختمان 
هاي اداري 60208

130,000,000 0 0 80,000,000 50,000,000 0 0 0 54,099 2,403 متر مربع 1401 1400 منطقه 19 احداث ساختمان کالنتري محله 
دولتخواه 602080319-21

47,960,000 0 0 47,960,000 30,000,000 24,724,756 0 0 0 بازسازي و تعمیرات اساسی 
ساختمان هاي اداري 60209

47,960,000 0 0 47,960,000 30,000,000 24,724,756 0 0 38,368 1,250 متر مربع 1401 1401 منطقه 19
مقاوم سازي، بازسازي و تعمیرات 

اساسی ساختمان هاي اداري، 
سطح منطقه

602090119-21

259,000 0 0 259,000 324,450 0 0 0 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500

259,000 0 0 259,000 324,450 0 0 0 0 مطالعه و پژوهش هاي ماموریت 
اجتماعی و فرهنگی 61503

259,000 0 0 259,000 324,450 0 0 0 518 500 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 19 مطالعه و پژوهش هاي اجتماعی 
و فرهنگی، سطح منطقه 615030119-21

2,685,103 0 0 2,685,103 3,729,310 4,354,641 0 0 0 موارد پیش بینی نشده 61700

2,685,103 0 0 2,685,103 3,729,310 4,354,641 0 0 0 اعتبارات فوریتهاي خدمات 
شهري 61706

2,685,103 0 0 2,685,103 3,729,310 4,354,641 0 0 223,758.6 12 مورد 1401 1401 منطقه 19
اعتبارات فوریتهاي خدمات 

شهري سامانه فوریت هاي شهري 
137،سطح منطقه

617060119-21

610,000,000 0 0 610,000,000 0 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه توسعه 
مدیریت و هوشمندسازي 62600

610,000,000 0 0 610,000,000 0 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه توسعه 
مدیریت و هوشمندسازي 62601

610,000,000 0 0 610,000,000 0 0 0 0 610,000,000 1 ندارد 1401 1401 منطقه 19 اجراي پروژه هاي مستمر توسعه 
محله اي، سطح منطقه 626010119-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 19
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
4,519,122,043 0 جمع کل

390,314,815 0 اجتماعی و فرهنگی 10000
13,049,315 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی 10300
5,540,000 0 غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 10304
5,540,000 100 55,400 تعداد غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 1030401-11
7,509,315 0 فرهنگ سازي و اجراي ورزش هاي همگانی 10305
3,685,000 1,100 3,350 مورد ترویج ورزش همگانی آقایان 1030501-11
3,824,315 1,000 3,824 مورد ترویج ورزش همگانی بانوان 1030502-11
7,785,000 0 ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان 10400
7,785,000 0 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
6,408,000 5,340 1,200 مورد نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 1040304-11

877,000 29,233 30 نفر سال ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار) 1040305-11
500,000 500,000 1 مورد مدیریت و راهبري سمن سراها 1040309-11
628,200 0 حمایت، توانمندسازي و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت هاي اجتماعی و مردمی 10500
285,000 0 آموزش و ترویج کارآفرینی 10504
285,000 600 475 نفر آموزش و ترویج کارآفرینی 1050401-11
343,200 0 ارتقاي مشارکت هاي اجتماعی شهروندان 10506
343,200 300 1,144 نفر اجراي برنامه هاي مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی 1050601-11

41,930,000 0 توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و 
هنري

10800

12,480,000 0 نکوداشت مناسبت هاي مذهبی و ملی 10817
12,480,000 356,571 35 مورد نکوداشت مناسبت هاي دینی و ملی 1081702-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 20
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
18,420,000 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 10821
13,920,000 386,667 36 مورد اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 1082101-11
4,500,000 750,000 6 تعداد اجراي هنر عمومی(هنرهاي تجسمی و المان هاي شهري) 1082126-11
9,330,000 0 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10823
4,500,000 100,000 45 برنامه فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و معنوي 1082301-11
4,830,000 30,000 161 برنامه ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 1082302-11
1,700,000 0 آموزش حقوق و تکالیف شهروندي 10824
1,700,000 340 5,000 مورد آموزش شهروندي 1082401-11
5,584,800 0 حمایت از طرح هاي حوزه سالمت اجتماعی 11000
5,584,800 0 آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 11004
3,540,000 1,500 2,360 مورد آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 1100401-11
2,044,800 40,896 50 مورد بهبود سالمت اجتماعی و بهداشت روان 1100402-11
1,908,000 0 حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت هاي اجتماعی بانوان 11100

120,000 0 اجراي طرح هاي اجتماعی و فرهنگی کودکان 11102
120,000 60,000 2 مورد اجراي برنامه هاي دبیرخانه مصوبه شهر دوستدار کودك 1110201-11

1,080,000 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی، هنري ویژه بانوان 11104
1,080,000 72,000 15 مورد بهبود مشارکت پذیري و اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري ویژه بانوان 1110401-11

708,000 0 توانمندسازي اجتماعی بانوان 11105
708,000 54,462 13 مورد توانمندسازي اجتماعی بانوان 1110501-11

319,429,500 0 امور پشتیبانی 11700
13,970,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 11701
7,705,000 115,000 67 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 1170102-11
6,265,000 895,000 7 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 1170103-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 20
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
210,744,500 0 مزایا و کمک ها 11702
79,730,000 1,190,000 67 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 1170202-11
5,827,500 78,750 74 نفر سال هزینه ناهار 1170203-11
1,505,000 215,000 7 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 1170204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 1170205-11

44,770,000 605,000 74 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 1170206-11
18,000,000 400,000 45 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 1170207-11
12,580,000 170,000 74 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 1170208-11
8,732,000 118,000 74 نفر سال پاداش و عیدي 1170209-11

19,980,000 270,000 74 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 1170210-11
15,080,000 520,000 29 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 1170211-11
1,480,000 20,000 74 نفر سال 11-1170212 حق عائله مندي، اوالد

750,000 75,000 10 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 1170213-11
94,715,000 0 خدمات قراردادي 11705
11,205,000 415,000 27 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 1170509-11
9,900,000 450,000 22 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 1170510-11

28,350,000 1,050,000 27 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 1170511-11
23,100,000 1,050,000 22 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 1170512-11
12,150,000 450,000 27 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 1170513-11
10,010,000 455,000 22 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 1170514-11

363,187,000 0 حمل و نقل و ترافیک 20000
2,000,000 0 افزایش و توسعه ظرفیت هاي مدیریتی پلیس راهور 21600
2,000,000 0 اجراي برنامه هاي پلیس راهور 21606
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
2,000,000 200,000 10 برنامه اجراي برنامه انضباط و نظم بخشی بر حمل و نقل 2160601-11

361,187,000 0 امور پشتیبانی 22200
15,900,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 22201
8,740,000 115,000 76 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 2220102-11
7,160,000 895,000 8 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 2220103-11

238,962,000 0 مزایا و کمک ها 22202
90,440,000 1,190,000 76 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 2220202-11

6,615,000 78,750 84 نفر سال هزینه ناهار 2220203-11
1,720,000 215,000 8 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 2220204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 2220205-11

50,820,000 605,000 84 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 2220206-11
20,000,000 400,000 50 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 2220207-11
14,280,000 170,000 84 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 2220208-11
9,912,000 118,000 84 نفر سال پاداش و عیدي 2220209-11

22,680,000 270,000 84 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 2220210-11
17,680,000 520,000 34 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 2220211-11
1,680,000 20,000 84 نفر سال 11-2220212 حق عائله مندي، اوالد

825,000 75,000 11 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 2220213-11
106,325,000 0 خدمات قراردادي 22205
12,450,000 415,000 30 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 2220509-11
11,250,000 450,000 25 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 2220510-11
31,500,000 1,050,000 30 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 2220511-11
26,250,000 1,050,000 25 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 2220512-11

546 
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
13,500,000 450,000 30 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 2220513-11
11,375,000 455,000 25 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 2220514-11

2,220,379,935 0 خدمات شهري 30000
911,267,332 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
911,267,332 0 نگهداري فضاي سبز 30106
911,267,332 35 26,036,216 متر مربع نگهداري فضاي سبز 3010601-11
952,398,041 0 مدیریت پسماند 30400
952,398,041 0 رفت و روب شهري 30408
952,398,041 992 960,000 متر مربع رفت و روب شهري 3040801-11

7,268,000 0 طرح هاي هدایت آب هاي سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه هاي عبوري از شهر 30700
7,268,000 0 برف روبی 30710
7,268,000 200 36,340 مورد خرید مصالح و تجهیزات عملیات برف روبی 3071001-11

16,200,062 0 بهبود محیط زیست شهري و بهداشت عمومی 30900
13,500,062 0 مبارزه با جانوران مضر شهري 30903
13,500,062 818 16,512 تعداد مبارزه با جانوران مضر شهري 3090301-11
2,700,000 0 آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهري 30905
2,700,000 1,000 2,700 برنامه آموزش، فرهنگ سازي و مشارکت شهروندي در حوزه محیط زیست شهري 3090501-11
1,000,000 0 ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهري 31100
1,000,000 0 ساماندهی صنایع و مشاغل 31103
1,000,000 10,000 100 مورد تهیه، نصب و جمع آوري سازه هاي موقت تبلیغات فرهنگی 3110302-11

332,246,500 0 امور پشتیبانی 31500
14,430,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 31501

8,165,000 115,000 71 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 3150102-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
6,265,000 895,000 7 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 3150103-11

223,141,500 0 مزایا و کمک ها 31502
84,490,000 1,190,000 71 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 3150202-11

6,142,500 78,750 78 نفر سال هزینه ناهار 3150203-11
1,505,000 215,000 7 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 3150204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 3150205-11

47,190,000 605,000 78 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 3150206-11
16,800,000 400,000 42 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 3150207-11
13,260,000 170,000 78 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 3150208-11
9,204,000 118,000 78 نفر سال پاداش و عیدي 3150209-11

21,060,000 270,000 78 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 3150210-11
18,720,000 520,000 36 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 3150211-11

1,560,000 20,000 78 نفر سال 11-3150212 حق عائله مندي، اوالد
900,000 75,000 12 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 3150213-11

94,675,000 0 خدمات قراردادي 31505
11,620,000 415,000 28 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 3150509-11
9,450,000 450,000 21 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 3150510-11

29,400,000 1,050,000 28 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 3150511-11
22,050,000 1,050,000 21 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 3150512-11
12,600,000 450,000 28 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 3150513-11
9,555,000 455,000 21 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 3150514-11

258,165,701 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000
57,093,451 0 تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و کاهش خطرپذیري شهر 40300
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 20
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
57,093,451 0 افزایش ایمنی اماکن 40306
4,950,000 275,000 18 مورد افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 4030602-11

40,000,001 8,000 5,000 متر طول الیروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه هاي رسوبگیر 4030604-11
12,143,450 9,645 1,259 متر طول الیروبی و بازسازي قنوات 4030605-11

201,072,250 0 امور پشتیبانی 40600
8,525,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 40601
4,945,000 115,000 43 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 4060102-11
3,580,000 895,000 4 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 4060103-11

132,622,250 0 مزایا و کمک ها 40602
51,170,000 1,190,000 43 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 4060202-11
3,701,250 78,750 47 نفر سال هزینه ناهار 4060203-11

860,000 215,000 4 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 4060204-11
28,435,000 605,000 47 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 4060206-11
12,000,000 400,000 30 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 4060207-11
7,990,000 170,000 47 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 4060208-11
5,546,000 118,000 47 نفر سال پاداش و عیدي 4060209-11

12,690,000 270,000 47 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 4060210-11
8,840,000 520,000 17 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 4060211-11

940,000 20,000 47 نفر سال 11-4060212 حق عائله مندي، اوالد
450,000 75,000 6 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 4060213-11

59,925,000 0 خدمات قراردادي 40605
7,055,000 415,000 17 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 4060509-11
6,300,000 450,000 14 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 4060510-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 20
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
17,850,000 1,050,000 17 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 4060511-11
14,700,000 1,050,000 14 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 4060512-11

7,650,000 450,000 17 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 4060513-11
6,370,000 455,000 14 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 4060514-11

293,534,000 0 شهرسازي و معماري 50000
293,534,000 0 امور پشتیبانی 50900
12,500,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 50901
7,130,000 115,000 62 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 5090102-11
5,370,000 895,000 6 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 5090103-11

192,104,000 0 مزایا و کمک ها 50902
73,780,000 1,190,000 62 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 5090202-11
5,355,000 78,750 68 نفر سال هزینه ناهار 5090203-11
1,290,000 215,000 6 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 5090204-11

41,140,000 605,000 68 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 5090206-11
16,000,000 400,000 40 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 5090207-11
11,560,000 170,000 68 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 5090208-11
8,024,000 118,000 68 نفر سال پاداش و عیدي 5090209-11

18,360,000 270,000 68 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 5090210-11
14,560,000 520,000 28 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 5090211-11
1,360,000 20,000 68 نفر سال 11-5090212 حق عائله مندي، اوالد

675,000 75,000 9 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 5090213-11
88,930,000 0 خدمات قراردادي 50905
10,375,000 415,000 25 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 5090509-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 20
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
9,450,000 450,000 21 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 5090510-11

26,250,000 1,050,000 25 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 5090511-11
22,050,000 1,050,000 21 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 5090512-11
11,250,000 450,000 25 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 5090513-11
9,555,000 455,000 21 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 5090514-11

993,540,592 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
990,076,592 0 امور پشتیبانی 60800
34,165,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
18,055,000 115,000 157 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 6080102-11
16,110,000 895,000 18 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080103-11

497,601,250 0 مزایا و کمک ها 60802
186,830,000 1,190,000 157 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 6080202-11
13,781,250 78,750 175 نفر سال هزینه ناهار 6080203-11
3,870,000 215,000 18 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080204-11
4,620,000 2,310,000 2 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 6080205-11

105,875,000 605,000 175 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 6080206-11
38,000,000 400,000 95 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 6080207-11
29,750,000 170,000 175 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 6080208-11
20,650,000 118,000 175 نفر سال پاداش و عیدي 6080209-11
47,250,000 270,000 175 نفر سال ... فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 6080210-11
41,600,000 520,000 80 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 6080211-11
3,500,000 20,000 175 نفر سال 11-6080212 حق عائله مندي، اوالد
1,875,000 75,000 25 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 6080213-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 20
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
1,536,885 0 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803
1,536,885 2,091 735 تعداد پست، اینترنت و تلفن 6080304-11

150,889,976 0 اجاره بهاء و کرایه 60804
124,999,976 1,213,592 103 دستگاه کرایه وسائط نقلیه 6080401-11
25,890,000 5,178,000 5 دستگاه روز کرایه وسائط نقلیه سنگین 6080406-11

240,558,044 0 خدمات قراردادي 60805
3,510,000 78 45,000 متر مربع نگهداري و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات 6080501-11

182,024 2,984 61 دستگاه نگهداري و تعمیرات وسایل اداري 6080502-11
900,020 16,364 55 دستگاه نگهداري و تعمیرات جزئی ماشین آالت و وسایط نقلیه 6080503-11
840,000 12 70,000 تعداد تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس 6080504-11

66,000 165 400 مورد خدمات قراردادي،هزینه هاي بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهاي دسته چک و غیره 6080505-11
2,650,000 530 5,000 نفر ساعت حق الجلسه، حق الزحمه ، حق التدریس 6080506-11

26,560,000 415,000 64 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 6080509-11
12,100,000 6,050,000 2 قرارداد بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزي 6080510-11
22,500,000 450,000 50 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 6080523-11
67,200,000 1,050,000 64 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 6080524-11
52,500,000 1,050,000 50 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 6080525-11
28,800,000 450,000 64 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 6080526-11
22,750,000 455,000 50 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 6080527-11
56,158,743 0 هزینه سوخت 60806
6,525,000 450 14,500 متر مربع سوخت دستگاههاي حرارتی 6080601-11
1,089,380 272,345 4 دستگاه سوخت وسائل نقلیه 6080602-11
2,590,000 7,000 370 نفر سال آب بها مصرفی اداري 6080603-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 20
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
22,350,000 1,500 14,900 متر مربع بهاي برق مصرفی اداري 6080604-11
4,742,429 2 2,694,562 متر مربع آب بهاي پارکها و میادین 6080605-11

18,861,934 7 2,694,562 متر مربع بهاي برق پارك ها و میادین 6080606-11
9,166,694 0 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807

633,600 15 42,240 متر مربع خرید لوازم جزیی ساختمان 6080701-11
1,999,788 2,148 931 نفر سال خرید لوازم مصرفی اداري 6080702-11

808,500 14,700 55 دستگاه لوازم یدکی وسائط نقلیه 6080703-11
202,306 15,562 13 نفر سال لباس کارکنان و لوازم خواب 6080704-11

5,022,500 6,125 820 مورد سایرموادو لوازم مصرف شدنی 6080705-11
500,000 20 25,000 متر مربع لوازم تنظیف 6080706-11
960,000 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500
960,000 0 آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی 61505
960,000 1,000 960 نفر ساعت آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 6150501-11

2,504,000 0 دیپلماسی شهري 62200
2,504,000 0 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201
2,504,000 250,400 10 مورد راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 6220101-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 20
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

2,568,023,406 0 210,000,000 2,219,553,147 1,095,356,439 715,927,948 0 10,250,259 0 جمع کل

601,510,259 0 140,000,000 373,040,000 182,000,000 83,940,725 0 10,250,259 0 اجتماعی و فرهنگی 10000

125,760,000 0 0 125,760,000 25,000,000 41,514,938 0 0 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و 
نشاط اجتماعی 10300

100,000,000 0 0 100,000,000 0 0 0 0 0 ایجاد و توسعه زیرساخت فضاهاي 
تفریحی 10302

100,000,000 0 0 100,000,000 0 0 0 0 25,000 4,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 20
ایجاد قطب تفریحی، گردشگري و 
فضاي سبز در منطقه کوه بی بی 

شهربانو
103020620-21

24,150,000 0 0 24,150,000 20,000,000 31,290,000 0 0 0 توسعه و تجهیز فضاهاي ورزشی 10307

24,150,000 0 0 24,150,000 20,000,000 31,290,000 0 0 12,075 2,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 20
توسعه و تجهیز زمین هاي 

ورزشی روباز و چمن مصنوعی، 
سطح منطقه

103070120-21

1,610,000 0 0 1,610,000 5,000,000 10,224,938 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن 
ورزشی 10308

1,610,000 0 0 1,610,000 5,000,000 10,224,938 0 0 5,366.7 300 متر مربع 1401 1401 منطقه 20 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن 
ورزشی، سطح منطقه 103080120-21

475,750,259 0 140,000,000 247,280,000 157,000,000 42,425,787 0 10,250,259 0

توسعه و حمایت از زیرساخت ها، 
ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح 

هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی 
و هنري

10800

120,000,000 0 70,000,000 50,000,000 0 0 0 0 0 توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري 10801

120,000,000 0 70,000,000 50,000,000 0 0 0 0 120,000,000 1 متر مربع 1402 1401 منطقه 20 احداث خانه موزه قلعه گبري 108011320-21

11,270,000 0 0 11,270,000 20,000,000 6,787,759 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی 
و هنري 10809

4,025,000 0 0 4,025,000 10,000,000 6,787,759 0 0 10,062.5 400 متر مربع 1401 1401 منطقه 20 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی 
و هنري، سطح منطقه 108090120-21

7,245,000 0 0 7,245,000 10,000,000 0 0 0 10,350 700 متر مربع 1401 1401 منطقه 20 نگهداري سینما-تئاتر-موزه رازي 108090220-21

108,470,259 0 0 50,000,000 40,000,000 8,220,000 0 10,250,259 0 توسعه و تجهیز سراي محله 10811
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 20
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

108,470,259 0 0 50,000,000 40,000,000 8,220,000 0 10,250,259 80,767.1 1,343 متر مربع 1401 1393 منطقه 20 احداث سراي محله حمزه آباد 
(ناحیه 2) 108110820-21

10,465,000 0 0 10,465,000 10,000,000 10,159,028 0 0 0 تعمیر و تجهیز سراي محله 10812

10,465,000 0 0 10,465,000 10,000,000 10,159,028 0 0 19,027.3 550 متر مربع 1401 1401 منطقه 20 تعمیر و تجهیز سراي محله، 
سطح منطقه 108120120-21

28,980,000 0 0 28,980,000 20,000,000 7,632,874 0 0 0 کمک به ساخت و توسعه مساجد 
و اماکن مذهبی 10814

28,980,000 0 0 28,980,000 20,000,000 7,632,874 0 0 579,600 50
تعداد 
مسجد 1401 1401 منطقه 20 کمک به تجهیز مساجد، سطح 

منطقه 108141620-21

50,000,000 0 0 20,000,000 30,000,000 0 0 0 0 حمایت از تجهیز مساجد و اماکن 
مذهبی 10815

50,000,000 0 0 20,000,000 30,000,000 0 0 0 50,000 1,000 متر مربع 1401 1400 منطقه 20 کمک به مرمت و بازپیرایی 
مسجد میراثی افضلیه شهر ري 108151120-21

120,000,000 0 70,000,000 50,000,000 0 0 0 0 0 مرمت و بازسازي فضاهاي با 
هویت فرهنگی و تاریخی 10819

120,000,000 0 70,000,000 50,000,000 0 0 0 0 0 0 متر مربع 1402 1401 منطقه 20 مرمت و بهسازي محیطی بازار 
شهرري 108190120-21

26,565,000 0 0 26,565,000 37,000,000 9,626,126 0 0 0 حمایت از توسعه و تجهیز مدارس 10827

26,565,000 0 0 26,565,000 37,000,000 9,626,126 0 0 664,125 40
تعداد 
مدرسه 1401 1401 منطقه 20 کمک به توسعه و تجهیز مدارس، 

سطح منطقه 108270120-21

546,296,000 0 0 496,296,000 537,669,780 360,797,011 0 0 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

25,294,000 0 0 25,294,000 24,003,270 6,084,229 0 0 0
توسعه، تجهیز و نگهداري سامانه 

هاي حمل و نقل عمومی غیر 
ریلی

20200

7,906,000 0 0 7,906,000 10,502,250 1,724,326 0 0 0 احداث ایستگاه هاي حمل و نقل 
عمومی غیرریلی 20203

7,906,000 0 0 7,906,000 10,502,250 1,724,326 0 0 395,300 20 ایستگاه 1401 1401 منطقه 20
احداث ایستگاه و پل همسطح 

ایستگاه حمل و نقل عمومی 
غیرریلی، سطح منطقه

202030120-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 20
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

17,388,000 0 0 17,388,000 13,501,020 4,359,903 0 0 0 تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل 
و نقل عمومی غیر ریلی 20210

17,388,000 0 0 17,388,000 13,501,020 4,359,903 0 0 386,400 45 ایستگاه 1401 1401 منطقه 20
تعمیر و تجهیز پل همسطح و 
ایستگاه هاي اتوبوس عادي و 

تندرو، سطح منطقه
202100120-21

73,175,000 0 0 73,175,000 62,722,560 35,289,610 0 0 0 افزایش ایمنی و هوشمندسازي 
حمل و نقل و ترافیک شهر 20400

28,175,000 0 0 28,175,000 31,720,960 21,622,882 0 0 0 اجراي عالیم افقی ترافیکی 20408

28,175,000 0 0 28,175,000 31,720,960 21,622,882 0 0 704.4 40,000 متر طول 1401 1401 منطقه 20 اجراي عالیم افقی ترافیکی، سطح 
منطقه 204080120-21

28,175,000 0 0 28,175,000 18,000,600 10,379,755 0 0 0 تعمیر و تعویض تجهیزات 
ترافیکی 20410

28,175,000 0 0 28,175,000 18,000,600 10,379,755 0 0 5,635 5,000 عدد 1401 1401 منطقه 20 تعمیر و تعویض عالئم عمودي و 
تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه 204100120-21

16,100,000 0 0 16,100,000 12,000,000 3,286,973 0 0 0 تعمیر و تعویض گاردریل و نرده 
ایمنی معابر 20412

16,100,000 0 0 16,100,000 12,000,000 3,286,973 0 0 14,636.4 1,100 متر طول 1401 1401 منطقه 20 تعمیر و تعویض نرده و حفاظ 
ایمنی معابر، سطح منطقه 204120120-21

725,000 0 0 725,000 1,001,000 0 0 0 0 تهیه و نصب چراغ هاي راهنمایی 
و رانندگی 20414

725,000 0 0 725,000 1,001,000 0 0 0 103,571.4 7 تقاطع 1401 1401 منطقه 20
نصب چراغ هوشمند و عالیم 

هشدار دهنده و خط کشی جهت 
گذر دانش آموزان

204140220-21

105,796,000 0 0 55,796,000 54,500,000 1,701,605 0 0 0 توسعه، تجهیز و نگهداري پایانه 
هاي مسافري شهري 20500

100,000,000 0 0 50,000,000 50,000,000 0 0 0 0 احداث و توسعه پایانه ها و پارك 
سوارهاي درون شهري 20501

100,000,000 0 0 50,000,000 50,000,000 0 0 0 83,333.3 1,200 متر مربع 1401 1400 منطقه 20 تکمیل ساختمان اداري پایانه 
جوانمرد قصاب 205010220-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 20
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

5,796,000 0 0 5,796,000 4,500,000 1,701,605 0 0 0 تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك 
سوارهاي درون شهري 20504

5,796,000 0 0 5,796,000 4,500,000 1,701,605 0 0 1,932,000 3 تعداد 1401 1401 منطقه 20
تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك 

سوارهاي درون شهري، سطح 
منطقه

205040120-21

342,031,000 0 0 342,031,000 396,443,950 317,721,566 0 0 0 توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور 
و مرور شهري 20900

23,064,000 0 0 23,064,000 25,000,000 23,988,974 0 0 0 طراحی و اصالح هندسی معابر و 
تقاطع هاي موجود 20914

19,039,000 0 0 19,039,000 25,000,000 23,988,974 0 0 7,615.6 2,500 متر مربع 1401 1401 منطقه 20 طراحی و اصالح هندسی معابر، 
سطح منطقه 209140120-21

4,025,000 0 0 4,025,000 0 0 0 0 20,125 200 متر مربع 1401 1401 منطقه 20 ایمن سازي و رفع نقاط حادثه 
خیز ترافیکی، سطح منطقه 209140320-21

227,842,000 0 0 227,842,000 247,033,907 220,043,672 0 0 0 مرمت و بهسازي معابر غیر 
20925 بزرگراهی

99,702,000 0 0 99,702,000 127,853,427 148,069,768 0 0 6,646.8 15,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 20
لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار 
حفاري و همسطح سازي دریچه 

هاي معابر سطح منطقه
209250120-21

128,140,000 0 0 128,140,000 119,180,480 71,973,904 0 0 5,125.6 25,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 20 بهسازي و نوسازي معابر غیر 
بزرگراهی، سطح منطقه 209253620-21

10,462,000 0 0 10,462,000 12,999,693 5,748,025 0 0 0 نصب و ترمیم، سنگدال، جداول 20926

10,462,000 0 0 10,462,000 12,999,693 5,748,025 0 0 653.9 16,000 عدد 1401 1401 منطقه 20 نصب و ترمیم سنگدال و جداول، 
سطح منطقه 209260120-21

5,796,000 0 0 5,796,000 8,200,000 4,277,887 0 0 0 بهسازي معابرجهت تردد معلولین 
و سالمندان 20929

5,796,000 0 0 5,796,000 8,200,000 4,277,887 0 0 14,136.6 410 متر مربع 1401 1401 منطقه 20
بهسازي معابر جهت تردد 

معلولین و سالمندان، سطح 
منطقه

209290120-21

46,801,000 0 0 46,801,000 58,710,000 54,623,633 0 0 0 احداث، تجهیز و بهسازي پیاده 
روها و پیاده راه ها 20930
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 20
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

37,935,000 0 0 37,935,000 47,124,500 42,700,000 0 0 5,000 7,587 متر مربع 1401 1401 منطقه 20 احداث و تجهیز پیاده روها، سطح 
منطقه 209300120-21

4,504,000 0 0 4,504,000 5,595,000 9,910,043 0 0 5,630 800 متر مربع 1401 1401 منطقه 20
مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و 

همسطح سازي دریچه، سطح 
منطقه

209300320-21

1,957,000 0 0 1,957,000 3,000,000 1,089,065 0 0 6,523.3 300 متر مربع 1401 1401 منطقه 20
مناسب سازي وضعیت حمل و 
نقل و ترافیک (شهر دوستدار 

کودك)
209300420-21

2,405,000 0 0 2,405,000 2,990,500 924,525 0 0 5,000 481 متر مربع 1401 1401 منطقه 20 بهسازي و نوسازي پیاده روها و 
پیاده راه ها، سطح منطقه 209300620-21

16,796,000 0 0 16,796,000 35,500,350 7,216,440 0 0 0 احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده 20931

16,796,000 0 0 16,796,000 35,500,350 7,216,440 0 0 167,960 100
متر طول 

عرشه 1401 1401 منطقه 20 احداث و بهسازي پل هاي عابر 
پیاده سطح منطقه 209310120-21

3,220,000 0 0 3,220,000 2,500,000 0 0 0 0 مرمت و بهسازي و تجهیز معابر و 
سامانه ویژه دوچرخه 20934

3,220,000 0 0 3,220,000 2,500,000 0 0 0 10,000 322 متر طول 1401 1401 منطقه 20 توسعه، تعمیر و تجهیز معابر 
دوچرخه، سطح منطقه 209340120-21

8,050,000 0 0 8,050,000 6,500,000 1,822,935 0 0 0 تعمیر و تجهیز پارك هاي 
آموزش ترافیک 20936

8,050,000 0 0 8,050,000 6,500,000 1,822,935 0 0 7,000 1,150 متر مربع 1401 1401 منطقه 20 تعمیر و تجهیز پارك هاي 
آموزش ترافیک، سطح منطقه 209360120-21

770,540,000 0 70,000,000 700,540,000 340,402,283 249,342,458 0 0 0 خدمات شهري 30000

514,901,000 0 70,000,000 444,901,000 144,188,500 127,607,081 0 0 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز 
شهري و پیراشهري 30100

260,000,000 0 0 260,000,000 0 0 0 0 0 احداث و توسعه بوستان و 
تفرجگاه 30102

70,000,000 0 0 70,000,000 0 0 0 0 70,000 1,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 20 احداث بوستان بام ري 301020320-21

70,000,000 0 0 70,000,000 0 0 0 0 70,000 1,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 20 احداث بوستان مزرعه حاشیه 
حرم حضرت عبد العظیم (ع) 301020420-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 20
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

120,000,000 0 0 120,000,000 0 0 0 0 2,666.7 45,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 20 تکمیل و تجهیز بوستان بانوان 301021020-21

203,963,000 0 70,000,000 133,963,000 87,312,500 111,697,921 0 0 0 باز پیرایی، مناسب سازي و 
تجهیز بوستان ها وفضاي سبز 30104

47,496,000 0 0 47,496,000 70,312,500 96,508,235 0 0 3,000 15,832 متر مربع 1401 1401 منطقه 20 بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان 
ها و فضاي سبز، سطح منطقه 301040120-21

12,317,000 0 0 12,317,000 17,000,000 15,189,686 0 0 1,539.6 8,000 تعداد 1401 1401 منطقه 20 تامین درخت و درختچه و گل و 
گیاه، سطح منطقه 301040220-21

24,150,000 0 0 24,150,000 0 0 0 0 34,500 700 متر مربع 1401 1401 منطقه 20
ایمن سازي و استانداردسازي 

وسایل بازي کودکان در بوستان 
هاي سطح منطقه

301040620-21

120,000,000 0 70,000,000 50,000,000 0 0 0 0 0 0 متر مربع 1402 1401 منطقه 20 بازسازي و بازپیرایی بوستان 
چشمه علی 301040720-21

50,938,000 0 0 50,938,000 56,876,000 15,909,160 0 0 0 طراحی و اجراي شبکه هاي 
آبرسانی فضاي سبز 30107

50,938,000 0 0 50,938,000 56,876,000 15,909,160 0 0 1,273.5 40,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 20
هوشمندسازي، طراحی و اجراي 
شبکه هاي آبرسانی فضاي سبز، 

سطح منطقه
301070120-21

117,203,000 0 0 117,203,000 66,550,100 41,506,044 0 0 0 زیباسازي منظر شهري 30200

29,786,000 0 0 29,786,000 18,000,000 13,279,304 0 0 0 رنگ آمیزي و پاکسازي نما 30201

29,786,000 0 0 29,786,000 18,000,000 13,279,304 0 0 1,752.1 17,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 20 رنگ آمیزي و پاکسازي نما، 
سطح منطقه 302010120-21

15,063,000 0 0 15,063,000 11,300,000 4,534,650 0 0 0 تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، 
تزئینی، مجسمه و تندیس 30203

15,063,000 0 0 15,063,000 11,300,000 4,534,650 0 0 75,315 200 تعداد 1401 1401 منطقه 20
تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، 

شناسایی معابر و مجسمه و 
تندیس، سطح منطقه

302030120-21

41,768,000 0 0 41,768,000 21,000,000 11,447,700 0 0 0 ساماندهی و مناسب سازي 
میادین و معابر خاص شهر 30204
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 20
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

21,768,000 0 0 21,768,000 21,000,000 11,447,700 0 0 5,442 4,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 20
ساماندهی و مناسب سازي 

میادین و معابر خاص شهر، سطح 
منطقه

302040120-21

20,000,000 0 0 20,000,000 0 0 0 0 6,666.7 3,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 20
جداره سازي بزرگراه امام علی 
(ع) حدفاصل آزادگان - شهید 

کریمی
302040220-21

24,150,000 0 0 24,150,000 15,000,000 11,770,790 0 0 0 نورپردازي و زیباسازي معابر 30206

24,150,000 0 0 24,150,000 15,000,000 11,770,790 0 0 8,050 3,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 20 نورپردازي و زیباسازي معابر، 
سطح منطقه 302060120-21

6,436,000 0 0 6,436,000 1,250,100 473,600 0 0 0 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی 30208

6,436,000 0 0 6,436,000 1,250,100 473,600 0 0 5,363.3 1,200 متر مربع 1401 1401 منطقه 20 نقاشی دیواري و گرافیک 
محیطی، سطح منطقه 302080120-21

10,464,000 0 0 10,464,000 6,767,500 1,397,842 0 0 0 مدیریت پسماند 30400

6,438,000 0 0 6,438,000 4,330,000 900,000 0 0 0 احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات 
جمع آوري و پردازش پسماند 30406

6,438,000 0 0 6,438,000 4,330,000 900,000 0 0 21,460 300 عدد 1401 1401 منطقه 20 خرید مخازن پسماند 304060320-21

4,026,000 0 0 4,026,000 2,437,500 497,842 0 0 0 تعمیر و تجهیز تاسیسات جمع 
آوري و پردازش پسماند 30407

4,026,000 0 0 4,026,000 2,437,500 497,842 0 0 1,342 3,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 20
تعمیر و تجهیز تأسیسات جمع 
آوري و پردازش پسماند، سطح 

منطقه
304070120-21

101,723,000 0 0 101,723,000 100,851,183 68,685,022 0 0 0

طرح هاي هدایت آب هاي 
سطحی و ساماندهی سیل ها، رود 
دره ها و رودخانه هاي عبوري از 

شهر

30700

5,233,000 0 0 5,233,000 6,252,863 3,250,000 0 0 0 کنترل و پایش آب هاي سطحی 
و زیرزمینی 30702

5,233,000 0 0 5,233,000 6,252,863 3,250,000 0 0 348,866.7 15 متر مربع 1401 1401 منطقه 20 کنترل و پایش آب هاي سطحی 
و زیرزمینی، سطح منطقه 307020120-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

26,140,000 0 0 26,140,000 32,472,920 25,447,455 0 0 0 احداث شبکه هاي اصلی هدایت و 
جمع آوري آبهاي سطحی 30703

26,140,000 0 0 26,140,000 32,472,920 25,447,455 0 0 261,400 100 متر طول 1401 1401 منطقه 20
احداث و بهسازي شبکه هاي 

اصلی هدایت و جمع آوري آبهاي 
سطحی، کانالهاي درجه دو

307030120-21

16,100,000 0 0 16,100,000 15,000,500 4,224,999 0 0 0 مرمت و بهسازي شبکه اصلی 
جمع آوري آبهاي سطحی 30704

16,100,000 0 0 16,100,000 15,000,500 4,224,999 0 0 230,000 70 متر طول 1401 1401 منطقه 20

مرمت و بهسازي شبکه اصلی 
جمع آوري آبهاي سطحی شامل 

مسیل ها و کانال هاي 
سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، 

آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و 
رسوب گیر، سطح منطقه

307040120-21

51,030,000 0 0 51,030,000 47,124,900 34,067,278 0 0 0 احداث شبکه فرعی جمع آوري 
آبهاي سطحی 30707

51,030,000 0 0 51,030,000 47,124,900 34,067,278 0 0 10,005.9 5,100 متر طول 1401 1401 منطقه 20
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه 

شبکه فرعی جمع آوري آبهاي 
سطحی، سطح منطقه

307070120-21

3,220,000 0 0 3,220,000 0 1,695,290 0 0 0 استفاده مجدد از پساب و رواناب 
سطحی 30711

3,220,000 0 0 3,220,000 0 1,695,290 0 0 80.5 40,000 دستگاه 1401 1401 منطقه 20

طراحی و اجراي روش هاي 
بازیافت و بازچرخانی آب و 

سیستم هاي تصفیه فاضالب، 
سطح منطقه

307110220-21

21,419,000 0 0 21,419,000 15,795,000 10,084,469 0 0 0 بهبود محیط زیست شهري و 
بهداشت عمومی 30900

4,509,000 0 0 4,509,000 3,795,000 1,523,969 0 0 0 تهیه و اجراي طرح هاي زیست 
محیطی 30901

886,000 0 0 886,000 880,000 500,000 0 0 738.3 1,200 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 20

استقرار و نگهداشت نظام مدیریت 
محیط زیست ایزو 14001 در 

سازمانها و شرکتها و مناطق 22
گانه

309010220-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

1,208,000 0 0 1,208,000 500,000 0 0 0 710.6 1,700 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 20
ارزیابی اثرات زیست محیطی 
پروژه هاي عمرانی، تولیدي و 

اقتصادي شهرداري تهران
309010320-21

2,415,000 0 0 2,415,000 2,415,000 1,023,969 0 0 966 2,500 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 20

شناسایی و پایش کمی و کیفی 
منابع، شاخص ها و آالینده هاي 
محیط زیست و ارائه راهکارهاي 

رفع آلودگی سطح منطقه

309010420-21

16,910,000 0 0 16,910,000 12,000,000 8,560,500 0 0 0 توسعه انرژي هاي نو 30904

6,440,000 0 0 6,440,000 3,000,000 2,355,500 0 0 715,555.6 9 ساختمان 1401 1401 منطقه 20
بهینه سازي مصرف انرژي و 

منابع در ساختمانهاي شهرداري 
تهران

309040320-21

10,470,000 0 0 10,470,000 9,000,000 6,205,000 0 0 581.7 18,000 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 20 توسعه انرژي هاي نو 309040420-21

4,830,000 0 0 4,830,000 6,250,000 62,000 0 0 0 توسعه و نگهداري تاسیسات 
شهري 31000

4,830,000 0 0 4,830,000 6,250,000 62,000 0 0 0
تعمیر، تجهیز و مناسب سازي 

آبخوري ها و سرویس هاي 
بهداشتی عمومی

31008

4,830,000 0 0 4,830,000 6,250,000 62,000 0 0 96,600 50 مورد 1401 1401 منطقه 20

تعمیر، تجهیز و مناسب سازي 
آبخوري ها و سرویس هاي 

بهداشتی عمومی در معابر، سطح 
منطقه

310080120-21

3,239,000 0 0 3,239,000 0 0 0 0 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000

3,239,000 0 0 3,239,000 0 0 0 0 0 تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و 
کاهش خطرپذیري شهر 40300

3,239,000 0 0 3,239,000 0 0 0 0 0 مقاوم سازي پل ها و ابنیه فنی 40313

3,239,000 0 0 3,239,000 0 0 0 0 647.8 5,000 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 20 ساماندهی گودها و نقاط پرخطر 
سطح منطقه 403130120-21

646,438,147 0 0 646,438,147 35,284,376 21,847,754 0 0 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي 
شهري 60000

32,200,000 0 0 32,200,000 30,000,000 18,706,440 0 0 0 تحول اداري و مدیریت عملکرد 60200
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

32,200,000 0 0 32,200,000 30,000,000 18,706,440 0 0 0 بازسازي و تعمیرات اساسی 
ساختمان هاي اداري 60209

32,200,000 0 0 32,200,000 30,000,000 18,706,440 0 0 40,250 800 متر مربع 1401 1401 منطقه 20
مقاوم سازي، بازسازي و تعمیرات 

اساسی ساختمان هاي اداري، 
سطح منطقه

602090120-21

363,000 0 0 363,000 450,000 32,500 0 0 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500

363,000 0 0 363,000 450,000 32,500 0 0 0 مطالعه و پژوهش هاي ماموریت 
اجتماعی و فرهنگی 61503

363,000 0 0 363,000 450,000 32,500 0 0 363 1,000 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 20 مطالعه و پژوهش هاي اجتماعی 
و فرهنگی، سطح منطقه 615030120-21

3,875,147 0 0 3,875,147 4,834,376 3,108,814 0 0 0 موارد پیش بینی نشده 61700

3,875,147 0 0 3,875,147 4,834,376 3,108,814 0 0 0 اعتبارات فوریتهاي خدمات 
شهري 61706

3,875,147 0 0 3,875,147 4,834,376 3,108,814 0 0 387.5 10,000 مورد 1401 1401 منطقه 20
اعتبارات فوریتهاي خدمات 

شهري سامانه فوریت هاي شهري 
137،سطح منطقه

617060120-21

610,000,000 0 0 610,000,000 0 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه توسعه 
مدیریت و هوشمندسازي 62600

610,000,000 0 0 610,000,000 0 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه توسعه 
مدیریت و هوشمندسازي 62601

610,000,000 0 0 610,000,000 0 0 0 0 610,000,000 1 ندارد 1401 1401 منطقه 20 اجراي پروژه هاي مستمر توسعه 
محله اي، سطح منطقه 626010120-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 





مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
2,782,073,241 0 جمع کل

295,838,632 0 اجتماعی و فرهنگی 10000
13,219,997 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی 10300

5,612,674 0 غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 10304
5,612,674 121 46,363 تعداد غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 1030401-11
7,607,323 0 فرهنگ سازي و اجراي ورزش هاي همگانی 10305
3,803,571 951 4,000 مورد ترویج ورزش همگانی آقایان 1030501-11
3,803,752 983 3,871 مورد ترویج ورزش همگانی بانوان 1030502-11

14,654,946 0 ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان 10400
14,654,946 0 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
9,069,880 5,095 1,780 مورد نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 1040304-11

585,066 14,627 40 نفر سال ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار) 1040305-11
5,000,000 500,000 10 مورد مدیریت و راهبري سمن سراها 1040309-11

717,020 0 حمایت، توانمندسازي و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت هاي اجتماعی و مردمی 10500
332,888 0 آموزش و ترویج کارآفرینی 10504
332,888 713 467 نفر آموزش و ترویج کارآفرینی 1050401-11
384,132 0 ارتقاي مشارکت هاي اجتماعی شهروندان 10506
384,132 209 1,842 نفر اجراي برنامه هاي مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی 1050601-11

31,911,540 0 توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و 
هنري

10800

6,132,600 0 نکوداشت مناسبت هاي مذهبی و ملی 10817
6,132,600 87,609 70 مورد نکوداشت مناسبت هاي دینی و ملی 1081702-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
16,962,750 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 10821
6,726,400 143,115 47 مورد اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 1082101-11

10,236,350 1,023,635 10 تعداد اجراي هنر عمومی(هنرهاي تجسمی و المان هاي شهري) 1082126-11
7,299,620 0 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10823
3,500,000 3,500 1,000 برنامه فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و معنوي 1082301-11
3,799,620 25,331 150 برنامه ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 1082302-11
1,516,570 0 آموزش حقوق و تکالیف شهروندي 10824
1,516,570 387 3,920 مورد آموزش شهروندي 1082401-11
2,950,970 0 حمایت از طرح هاي حوزه سالمت اجتماعی 11000
2,950,970 0 آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 11004
2,809,985 3,333 843 مورد آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 1100401-11

140,985 46,995 3 مورد بهبود سالمت اجتماعی و بهداشت روان 1100402-11
1,584,659 0 حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت هاي اجتماعی بانوان 11100

188,796 0 اجراي طرح هاي اجتماعی و فرهنگی کودکان 11102
188,796 47,199 4 مورد اجراي برنامه هاي دبیرخانه مصوبه شهر دوستدار کودك 1110201-11
696,384 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی، هنري ویژه بانوان 11104
696,384 77,376 9 مورد بهبود مشارکت پذیري و اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري ویژه بانوان 1110401-11
699,479 0 توانمندسازي اجتماعی بانوان 11105
699,479 349,740 2 مورد توانمندسازي اجتماعی بانوان 1110501-11

230,799,500 0 امور پشتیبانی 11700
9,330,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 11701
5,750,000 115,000 50 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 1170102-11
3,580,000 895,000 4 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 1170103-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
155,839,500 0 مزایا و کمک ها 11702
59,500,000 1,190,000 50 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 1170202-11
4,252,500 78,750 54 نفر سال هزینه ناهار 1170203-11

860,000 215,000 4 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 1170204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 1170205-11

32,670,000 605,000 54 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 1170206-11
12,400,000 400,000 31 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 1170207-11
9,180,000 170,000 54 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 1170208-11
6,372,000 118,000 54 نفر سال پاداش و عیدي 1170209-11

14,580,000 270,000 54 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 1170210-11
11,960,000 520,000 23 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 1170211-11
1,080,000 20,000 54 نفر سال 11-1170212 حق عائله مندي، اوالد

675,000 75,000 9 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 1170213-11
65,630,000 0 خدمات قراردادي 11705
8,715,000 415,000 21 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 1170509-11
5,850,000 450,000 13 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 1170510-11

22,050,000 1,050,000 21 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 1170511-11
13,650,000 1,050,000 13 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 1170512-11
9,450,000 450,000 21 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 1170513-11
5,915,000 455,000 13 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 1170514-11

232,324,500 0 حمل و نقل و ترافیک 20000
1,600,000 0 افزایش و توسعه ظرفیت هاي مدیریتی پلیس راهور 21600
1,600,000 0 اجراي برنامه هاي پلیس راهور 21606
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
1,600,000 160,000 10 برنامه اجراي برنامه انضباط و نظم بخشی بر حمل و نقل 2160601-11

230,724,500 0 امور پشتیبانی 22200
9,330,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 22201
5,750,000 115,000 50 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 2220102-11
3,580,000 895,000 4 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 2220103-11

155,764,500 0 مزایا و کمک ها 22202
59,500,000 1,190,000 50 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 2220202-11
4,252,500 78,750 54 نفر سال هزینه ناهار 2220203-11

860,000 215,000 4 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 2220204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 2220205-11

32,670,000 605,000 54 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 2220206-11
12,400,000 400,000 31 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 2220207-11
9,180,000 170,000 54 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 2220208-11
6,372,000 118,000 54 نفر سال پاداش و عیدي 2220209-11

14,580,000 270,000 54 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 2220210-11
11,960,000 520,000 23 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 2220211-11
1,080,000 20,000 54 نفر سال 11-2220212 حق عائله مندي، اوالد

600,000 75,000 8 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 2220213-11
65,630,000 0 خدمات قراردادي 22205
8,715,000 415,000 21 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 2220509-11
5,850,000 450,000 13 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 2220510-11

22,050,000 1,050,000 21 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 2220511-11
13,650,000 1,050,000 13 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 2220512-11
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
9,450,000 450,000 21 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 2220513-11
5,915,000 455,000 13 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 2220514-11

1,091,018,903 0 خدمات شهري 30000
381,048,311 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
381,048,311 0 نگهداري فضاي سبز 30106
381,048,311 12,702 30,000 متر مربع نگهداري فضاي سبز 3010601-11
414,265,622 0 مدیریت پسماند 30400
414,265,622 0 رفت و روب شهري 30408
414,265,622 7,506 55,188 متر مربع رفت و روب شهري 3040801-11
24,643,200 0 طرح هاي هدایت آب هاي سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه هاي عبوري از شهر 30700
24,643,200 0 برف روبی 30710
24,643,200 246 100,000 مورد خرید مصالح و تجهیزات عملیات برف روبی 3071001-11
10,550,020 0 بهبود محیط زیست شهري و بهداشت عمومی 30900
9,500,020 0 مبارزه با جانوران مضر شهري 30903
9,500,020 9,500,020 1 تعداد مبارزه با جانوران مضر شهري 3090301-11
1,050,000 0 آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهري 30905
1,050,000 10,000 105 برنامه آموزش، فرهنگ سازي و مشارکت شهروندي در حوزه محیط زیست شهري 3090501-11
1,000,000 0 ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهري 31100
1,000,000 0 ساماندهی صنایع و مشاغل 31103
1,000,000 10,000 100 مورد تهیه، نصب و جمع آوري سازه هاي موقت تبلیغات فرهنگی 3110302-11

259,511,750 0 امور پشتیبانی 31500
10,135,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 31501

6,555,000 115,000 57 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 3150102-11

569 

جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 21
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
3,580,000 895,000 4 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 3150103-11

174,091,750 0 مزایا و کمک ها 31502
67,830,000 1,190,000 57 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 3150202-11
4,803,750 78,750 61 نفر سال هزینه ناهار 3150203-11

860,000 215,000 4 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 3150204-11
36,905,000 605,000 61 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 3150206-11
13,200,000 400,000 33 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 3150207-11
10,370,000 170,000 61 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 3150208-11
7,198,000 118,000 61 نفر سال پاداش و عیدي 3150209-11

16,470,000 270,000 61 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 3150210-11
14,560,000 520,000 28 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 3150211-11
1,220,000 20,000 61 نفر سال 11-3150212 حق عائله مندي، اوالد

675,000 75,000 9 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 3150213-11
75,285,000 0 خدمات قراردادي 31505

9,960,000 415,000 24 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 3150509-11
6,750,000 450,000 15 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 3150510-11

25,200,000 1,050,000 24 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 3150511-11
15,750,000 1,050,000 15 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 3150512-11
10,800,000 450,000 24 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 3150513-11

6,825,000 455,000 15 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 3150514-11
199,074,286 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000
35,341,036 0 تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و کاهش خطرپذیري شهر 40300
35,341,036 0 افزایش ایمنی اماکن 40306
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
8,000,006 266,667 30 مورد افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 4030602-11

23,001,030 23,001 1,000 متر طول الیروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه هاي رسوبگیر 4030604-11
4,340,000 1,240 3,500 متر طول الیروبی و بازسازي قنوات 4030605-11

163,733,250 0 امور پشتیبانی 40600
6,825,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 40601
4,140,000 115,000 36 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 4060102-11
2,685,000 895,000 3 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 4060103-11

110,588,250 0 مزایا و کمک ها 40602
42,840,000 1,190,000 36 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 4060202-11
3,071,250 78,750 39 نفر سال هزینه ناهار 4060203-11

645,000 215,000 3 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 4060204-11
23,595,000 605,000 39 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 4060206-11
9,200,000 400,000 23 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 4060207-11
6,630,000 170,000 39 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 4060208-11
4,602,000 118,000 39 نفر سال پاداش و عیدي 4060209-11

10,530,000 270,000 39 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 4060210-11
8,320,000 520,000 16 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 4060211-11

780,000 20,000 39 نفر سال 11-4060212 حق عائله مندي، اوالد
375,000 75,000 5 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 4060213-11

46,320,000 0 خدمات قراردادي 40605
6,225,000 415,000 15 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 4060509-11
4,050,000 450,000 9 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 4060510-11

15,750,000 1,050,000 15 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 4060511-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
9,450,000 1,050,000 9 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 4060512-11
6,750,000 450,000 15 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 4060513-11
4,095,000 455,000 9 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 4060514-11

214,822,500 0 شهرسازي و معماري 50000
214,822,500 0 امور پشتیبانی 50900

8,090,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 50901
5,405,000 115,000 47 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 5090102-11
2,685,000 895,000 3 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 5090103-11

144,972,500 0 مزایا و کمک ها 50902
55,930,000 1,190,000 47 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 5090202-11
3,937,500 78,750 50 نفر سال هزینه ناهار 5090203-11

645,000 215,000 3 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 5090204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 5090205-11

30,250,000 605,000 50 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 5090206-11
12,000,000 400,000 30 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 5090207-11
8,500,000 170,000 50 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 5090208-11
5,900,000 118,000 50 نفر سال پاداش و عیدي 5090209-11

13,500,000 270,000 50 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 5090210-11
10,400,000 520,000 20 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 5090211-11
1,000,000 20,000 50 نفر سال 11-5090212 حق عائله مندي، اوالد

600,000 75,000 8 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 5090213-11
61,760,000 0 خدمات قراردادي 50905
8,300,000 415,000 20 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 5090509-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
5,400,000 450,000 12 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 5090510-11

21,000,000 1,050,000 20 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 5090511-11
12,600,000 1,050,000 12 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 5090512-11
9,000,000 450,000 20 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 5090513-11
5,460,000 455,000 12 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 5090514-11

748,994,420 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
744,089,420 0 امور پشتیبانی 60800
21,395,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
13,340,000 115,000 116 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 6080102-11
8,055,000 895,000 9 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080103-11

360,368,750 0 مزایا و کمک ها 60802
138,040,000 1,190,000 116 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 6080202-11

9,843,750 78,750 125 نفر سال هزینه ناهار 6080203-11
1,935,000 215,000 9 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080204-11
4,620,000 2,310,000 2 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 6080205-11

75,625,000 605,000 125 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 6080206-11
28,400,000 400,000 71 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 6080207-11
21,250,000 170,000 125 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 6080208-11
14,750,000 118,000 125 نفر سال پاداش و عیدي 6080209-11
33,750,000 270,000 125 نفر سال ... فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 6080210-11
28,080,000 520,000 54 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 6080211-11
2,500,000 20,000 125 نفر سال 11-6080212 حق عائله مندي، اوالد
1,575,000 75,000 21 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 6080213-11
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
2,055,000 0 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803
2,055,000 3,425 600 تعداد پست، اینترنت و تلفن 6080304-11

107,726,030 0 اجاره بهاء و کرایه 60804
101,976,030 910,500 112 دستگاه کرایه وسائط نقلیه 6080401-11

5,750,000 11,500 500 دستگاه روز کرایه وسائط نقلیه سنگین 6080406-11
179,316,585 0 خدمات قراردادي 60805

4,109,935 131 31,369 متر مربع نگهداري و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات 6080501-11
1,080,000 2,700 400 دستگاه نگهداري و تعمیرات وسایل اداري 6080502-11
1,370,000 54,800 25 دستگاه نگهداري و تعمیرات جزئی ماشین آالت و وسایط نقلیه 6080503-11
1,972,800 13 150,000 تعداد تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس 6080504-11

300,000 750 400 مورد خدمات قراردادي،هزینه هاي بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهاي دسته چک و غیره 6080505-11
4,732,850 812 5,832 نفر ساعت حق الجلسه، حق الزحمه ، حق التدریس 6080506-11

21,995,000 415,000 53 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 6080509-11
13,426,000 671,300 20 قرارداد بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزي 6080510-11
11,700,000 450,000 26 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 6080523-11
55,650,000 1,050,000 53 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 6080524-11
27,300,000 1,050,000 26 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 6080525-11
23,850,000 450,000 53 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 6080526-11
11,830,000 455,000 26 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 6080527-11
54,286,509 0 هزینه سوخت 60806
2,564,775 427 6,000 متر مربع سوخت دستگاههاي حرارتی 6080601-11
2,959,200 246,600 12 دستگاه سوخت وسائل نقلیه 6080602-11
4,340,434 0 نفر سال آب بها مصرفی اداري 6080603-11
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
16,966,500 1,414 12,000 متر مربع بهاي برق مصرفی اداري 6080604-11
7,726,800 3 2,575,600 متر مربع آب بهاي پارکها و میادین 6080605-11

19,728,800 8 2,466,100 متر مربع بهاي برق پارك ها و میادین 6080606-11
18,941,546 0 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807
2,740,046 86 31,861 متر مربع خرید لوازم جزیی ساختمان 6080701-11
4,111,760 7,984 515 نفر سال خرید لوازم مصرفی اداري 6080702-11
1,370,000 68,500 20 دستگاه لوازم یدکی وسائط نقلیه 6080703-11
1,369,896 10,378 132 نفر سال لباس کارکنان و لوازم خواب 6080704-11
7,979,832 8,946 892 مورد سایرموادو لوازم مصرف شدنی 6080705-11
1,370,012 14 97,858 متر مربع لوازم تنظیف 6080706-11
3,015,000 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500
3,015,000 0 آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی 61505
3,015,000 2,010 1,500 نفر ساعت آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 6150501-11
1,890,000 0 دیپلماسی شهري 62200
1,890,000 0 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201
1,890,000 945 2,000 مورد راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 6220101-11
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

5,115,591,449 0 680,000,000 1,943,774,613 940,311,969 925,947,808 971,407,773 759,125,804 0 جمع کل

402,733,000 0 0 339,733,000 101,300,000 21,710,931 0 0 0 اجتماعی و فرهنگی 10000

110,367,000 0 0 110,367,000 1,700,000 1,500,000 0 0 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و 
نشاط اجتماعی 10300

105,000,000 0 0 105,000,000 0 0 0 0 0 توسعه و تجهیز فضاهاي ورزشی 10307

40,000,000 0 0 40,000,000 0 0 0 0 4,000 10,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 21 توسعه و تجهیز زمین ورزشی 
چمن مصنوعی شهداي چیتگر 103070821-21

40,000,000 0 0 40,000,000 0 0 0 0 4,000 10,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 21 توسعه و تجهیز زمین ورزشی 
چمن مصنوعی شهداي وردآورد 103070921-21

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 10,000 1,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 21 توسعه، تجهیز و راه اندازي سالن 
ورزشی ویژه بانوان دریا 103071021-21

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 10,000 1,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 21 توسعه، تجهیز و راه اندازي سالن 
ورزشی ویژه بوستان یلدا 103071121-21

5,000,000 0 0 5,000,000 0 0 0 0 50,000 100 متر مربع 1401 1401 منطقه 21 توسعه، تجهیز و راه اندازي سالن 
ورزشی ویژه محله چیتگر جنوبی 103071221-21

5,367,000 0 0 5,367,000 1,700,000 1,500,000 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن 
ورزشی 10308

5,367,000 0 0 5,367,000 1,700,000 1,500,000 0 0 4,026.3 1,333 متر مربع 1401 1401 منطقه 21 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن 
ورزشی، سطح منطقه 103080121-21

110,000,000 0 0 70,000,000 40,000,000 0 0 0 0 ساماندهی آسیب دیدگان 
اجتماعی و متکدیان 10400

110,000,000 0 0 70,000,000 40,000,000 0 0 0 0
توسعه و تجهیز مدد سراها و سایر 

مراکز خدمات رسانی به آسیب 
دید گان اجتماعی

10402

80,000,000 0 0 40,000,000 40,000,000 0 0 0 160,000 500 متر مربع 1401 1400 منطقه 21 احداث و تجهیز مددسرا 104020421-21

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 50,000 200 متر مربع 1401 1401 منطقه 21 تجهیز و راه اندازي مرکز بهاران 104020621-21

20,000,000 0 0 20,000,000 0 0 0 0 50,000 400 متر مربع 1402 1401 منطقه 21 احداث خانه سالمندان (فراهنگ) 104020721-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

182,366,000 0 0 159,366,000 59,600,000 20,210,931 0 0 0

توسعه و حمایت از زیرساخت ها، 
ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح 

هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی 
و هنري

10800

35,000,000 0 0 15,000,000 20,000,000 0 0 0 0 توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري 10801

35,000,000 0 0 15,000,000 20,000,000 0 0 0 12,323.9 2,840 متر مربع 1401 1400 منطقه 21 ایجاد و راه اندازي شهر موزه 
صنعت ایران 108010321-21

8,050,000 0 0 8,050,000 2,600,000 1,095,460 0 0 0 تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و 
قرائت خانه ها 10802

8,050,000 0 0 8,050,000 2,600,000 1,095,460 0 0 8,050 1,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 21 تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و 
قرائت خانه ها، سطح منطقه 108020121-21

42,075,000 0 0 42,075,000 9,000,000 6,533,572 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی 
و هنري 10809

20,000,000 0 0 20,000,000 0 0 0 0 2,500,000 8 متر مربع 1401 1401 منطقه 21 بازسازي و تجهیز اندیشه سراي 
کوثر (فرهنگسراي ققنوس) 108010521-21

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 2,500,000 4 متر مربع 1401 1401 منطقه 21 بازسازي و تجهیز باغ قرآنی 108010621-21

12,075,000 0 0 12,075,000 9,000,000 6,533,572 0 0 8,050 1,500 متر مربع 1401 1401 منطقه 21 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی 
و هنري، سطح منطقه 108090121-21

63,000,000 0 0 60,000,000 0 3,000,000 0 0 0 توسعه و تجهیز سراي محله 10811

43,000,000 0 0 40,000,000 0 3,000,000 0 0 95,768.4 449 متر مربع 1401 1399 منطقه 21 احداث و تجهیز سراي محله 
شهرك شهرداري 108111621-21

20,000,000 0 0 20,000,000 0 0 0 0 50,000 400 متر مربع 1401 1401 منطقه 21 احداث، تجهیز و محوطه سازي 
سراي محله دانشگاه 108111721-21

8,050,000 0 0 8,050,000 3,000,000 3,563,945 0 0 0 تعمیر و تجهیز سراي محله 10812

8,050,000 0 0 8,050,000 3,000,000 3,563,945 0 0 8,050 1,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 21 تعمیر و تجهیز سراي محله، 
سطح منطقه 108120121-21

11,298,000 0 0 11,298,000 6,500,000 1,562,400 0 0 0 کمک به ساخت و توسعه مساجد 
و اماکن مذهبی 10814
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

11,298,000 0 0 11,298,000 6,500,000 1,562,400 0 0 451,920 25
تعداد 
مسجد 1401 1401 منطقه 21 کمک به تجهیز مساجد، سطح 

منطقه 108140621-21

14,893,000 0 0 14,893,000 18,500,000 4,455,554 0 0 0 حمایت از توسعه و تجهیز مدارس 10827

14,893,000 0 0 14,893,000 18,500,000 4,455,554 0 0 551,592.6 27
تعداد 
مدرسه 1401 1401 منطقه 21 کمک به توسعه و تجهیز مدارس، 

سطح منطقه 108270121-21

3,499,644,221 0 680,000,000 646,264,000 472,200,001 609,545,377 951,812,225 658,337,106 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

13,685,000 0 0 13,685,000 17,000,000 10,022,671 0 0 0
توسعه، تجهیز و نگهداري سامانه 

هاي حمل و نقل عمومی غیر 
ریلی

20200

8,050,000 0 0 8,050,000 10,000,000 5,762,491 0 0 0 احداث ایستگاه هاي حمل و نقل 
عمومی غیرریلی 20203

8,050,000 0 0 8,050,000 10,000,000 5,762,491 0 0 322,000 25 ایستگاه 1401 1401 منطقه 21
احداث ایستگاه و پل همسطح 

ایستگاه حمل و نقل عمومی 
غیرریلی، سطح منطقه

202030121-21

5,635,000 0 0 5,635,000 7,000,000 4,260,180 0 0 0 تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل 
و نقل عمومی غیر ریلی 20210

5,635,000 0 0 5,635,000 7,000,000 4,260,180 0 0 23,978.7 235 ایستگاه 1401 1401 منطقه 21
تعمیر و تجهیز پل همسطح و 
ایستگاه هاي اتوبوس عادي و 

تندرو، سطح منطقه
202100121-21

71,028,000 0 0 71,028,000 45,200,000 46,874,346 0 0 0 افزایش ایمنی و هوشمندسازي 
حمل و نقل و ترافیک شهر 20400

30,201,000 0 0 30,201,000 28,000,000 33,474,414 0 0 0 اجراي عالیم افقی ترافیکی 20408

30,201,000 0 0 30,201,000 28,000,000 33,474,414 0 0 30,201 1,000 متر طول 1401 1401 منطقه 21 اجراي عالیم افقی ترافیکی، سطح 
منطقه 204080121-21

30,925,000 0 0 30,925,000 7,000,000 5,771,848 0 0 0 تعمیر و تعویض تجهیزات 
ترافیکی 20410

30,925,000 0 0 30,925,000 7,000,000 5,771,848 0 0 30,925 1,000 عدد 1401 1401 منطقه 21 تعمیر و تعویض عالئم عمودي و 
تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه 204100121-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

9,660,000 0 0 9,660,000 9,000,000 7,348,648 0 0 0 تعمیر و تعویض گاردریل و نرده 
ایمنی معابر 20412

9,660,000 0 0 9,660,000 9,000,000 7,348,648 0 0 12,075 800 متر طول 1401 1401 منطقه 21 تعمیر و تعویض نرده و حفاظ 
ایمنی معابر، سطح منطقه 204120121-21

242,000 0 0 242,000 1,200,000 279,437 0 0 0 تهیه و نصب چراغ هاي راهنمایی 
و رانندگی 20414

242,000 0 0 242,000 1,200,000 279,437 0 0 121,000 2 تقاطع 1401 1401 منطقه 21
نصب چراغ هوشمند و عالیم 

هشدار دهنده و خط کشی جهت 
گذر دانش آموزان

204140221-21

1,610,000 0 0 1,610,000 2,000,000 966,828 0 0 0 توسعه، تجهیز و نگهداري پایانه 
هاي مسافري شهري 20500

1,610,000 0 0 1,610,000 2,000,000 966,828 0 0 0 تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك 
سوارهاي درون شهري 20504

1,610,000 0 0 1,610,000 2,000,000 966,828 0 0 1,610,000 1 تعداد 1401 1401 منطقه 21
تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك 

سوارهاي درون شهري، سطح 
منطقه

205040121-21

3,413,321,221 0 680,000,000 559,941,000 408,000,001 551,681,532 951,812,225 658,337,106 0 توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور 
و مرور شهري 20900

56,225,000 0 0 56,225,000 25,000,000 22,000,000 0 0 0 طراحی و اصالح هندسی معابر و 
تقاطع هاي موجود 20914

28,175,000 0 0 28,175,000 25,000,000 22,000,000 0 0 22,540 1,250 متر مربع 1401 1401 منطقه 21 طراحی و اصالح هندسی معابر، 
سطح منطقه 209140121-21

8,050,000 0 0 8,050,000 0 0 0 0 8,050 1,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 21 ایمن سازي و رفع نقاط حادثه 
خیز ترافیکی، سطح منطقه 209140321-21

20,000,000 0 0 20,000,000 0 0 0 0 20,000 1,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 21
احداث دوربرگردان همسطح در 

کیلومتر 18 بزرگراه شهید 
لشگري

209140421-21

898,907,443 0 0 150,000,000 100,000,000 179,053,815 197,019,480 272,834,148 0 تعریض معابر غیر بزرگراهی 20921

898,907,443 0 0 150,000,000 100,000,000 179,053,815 197,019,480 272,834,148 8,138.6 110,450 متر مربع 1401 1396 منطقه 21 تعریض معابر غیر بزرگراهی،سطح 
منطقه 209210121-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

461,116,403 0 0 20,000,000 90,500,000 75,422,114 40,407,700 234,786,589 0 طراحی و احداث بزرگراه ها 20922

112,498,530 0 0 10,000,000 15,000,000 7,380,864 14,907,700 65,209,966 4,433.1 25,377 متر مربع 1401 1393 منطقه 21 احداث رمپ و لوپ شمالی تقاطع 
غیرهمسطح آزادگان فتح 209220121-21

348,617,873 0 0 10,000,000 75,500,000 68,041,250 25,500,000 169,576,623 5,732.5 60,814 متر مربع 1401 1393 منطقه 21 احداث کندروهاي بزرگراه فتح 
تقاطع رودخانه وردآورد 209220221-21

1,673,356,375 0 680,000,000 10,000,000 1 118,254,960 714,385,045 150,716,369 0 احداث و توسعه تقاطع غیر 
همسطح 20924

1,673,356,375 0 680,000,000 10,000,000 1 118,254,960 714,385,045 150,716,369 167,335.6 10,000 متر مربع 1402 1394 منطقه 21 احداث و توسعه تقاطع  لشکري - 
اندیشه (دوگاز ) 209240421-21

104,650,000 0 0 104,650,000 130,000,000 121,003,420 0 0 0 مرمت و بهسازي معابر غیر 
20925 بزرگراهی

56,350,000 0 0 56,350,000 70,000,000 80,000,000 0 0 8,050 7,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 21
لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار 
حفاري و همسطح سازي دریچه 

هاي معابر سطح منطقه
209250121-21

48,300,000 0 0 48,300,000 60,000,000 41,003,420 0 0 6,037.5 8,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 21 بهسازي و نوسازي معابر غیر 
بزرگراهی، سطح منطقه 209253621-21

4,025,000 0 0 4,025,000 2,500,000 2,000,000 0 0 0 نصب و ترمیم، سنگدال، جداول 20926

4,025,000 0 0 4,025,000 2,500,000 2,000,000 0 0 2,012.5 2,000 عدد 1401 1401 منطقه 21 نصب و ترمیم سنگدال و جداول، 
سطح منطقه 209260121-21

13,243,000 0 0 13,243,000 14,000,000 10,831,571 0 0 0 بهسازي معابرجهت تردد معلولین 
و سالمندان 20929

13,243,000 0 0 13,243,000 14,000,000 10,831,571 0 0 6,621.5 2,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 21 بهسازي معابرجهت تردد معلولین 
و سالمندان، سطح منطقه 209290121-21

12,880,000 0 0 12,880,000 13,500,000 7,888,385 0 0 0 احداث، تجهیز و بهسازي پیاده 
روها و پیاده راه ها 20930

5,635,000 0 0 5,635,000 4,500,000 1,832,225 0 0 4,025 1,400 متر مربع 1401 1401 منطقه 21
مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و 

همسطح سازي دریچه، سطح 
منطقه

209300221-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

2,415,000 0 0 2,415,000 3,000,000 1,971,065 0 0 16,100 150 ندارد 1401 1401 منطقه 21
مناسب سازي وضعیت حمل و 
نقل و ترافیک (شهر دوستدار 

کودك)
209300321-21

4,830,000 0 0 4,830,000 6,000,000 4,085,095 0 0 4,472.2 1,080 متر مربع 1401 1401 منطقه 21 بهسازي و نوسازي پیاده روها و 
پیاده راه ها، سطح منطقه 209300421-21

66,100,000 0 0 66,100,000 28,000,000 11,887,991 0 0 0 احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده 20931

16,100,000 0 0 16,100,000 28,000,000 11,887,991 0 0 80,500 200
متر طول 

عرشه 1401 1401 منطقه 21 احداث و بهسازي پل هاي عابر 
پیاده سطح منطقه 209310121-21

50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0 0 1,000 50,000
متر طول 

عرشه 1401 1401 منطقه 21 احداث پل عابر پیاده مکانیزه 
شهرك غزالی 209310221-21

100,000,000 0 0 100,000,000 0 0 0 0 0 تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر 
عابرپیاده 20932

50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0 0 10,000,000 5
متر طول 

عرشه 1401 1401 منطقه 21 مکانیزه کردن پل عابر پیاده 
فرهنگیان-آزادي 209320221-21

50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0 0 10,000,000 5
متر طول 

عرشه 1401 1401 منطقه 21 مکانیزه کردن پل عابر پیاده 
محله استقالل 209320321-21

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 0 احداث و تجهیز مسیرهاي 
دوچرخه 20933

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 10,000 1,000 متر 1401 1401 منطقه 21 احداث پیست دوچرخه شهرك 
آسمان 209330221-21

10,000,000 0 0 10,000,000 1,000,000 26,584 0 0 0 مرمت و بهسازي و تجهیز معابر و 
سامانه ویژه دوچرخه 20934

10,000,000 0 0 10,000,000 1,000,000 26,584 0 0 2,000,000 5 متر طول 1401 1401 منطقه 21 توسعه، تعمیر و تجهیز معابر 
دوچرخه، سطح منطقه 209340121-21

2,818,000 0 0 2,818,000 3,500,000 3,312,694 0 0 0 تعمیر و تجهیز پارك هاي 
آموزش ترافیک 20936

2,818,000 0 0 2,818,000 3,500,000 3,312,694 0 0 5,636 500 متر مربع 1401 1401 منطقه 21 تعمیر و تجهیز پارك هاي 
آموزش ترافیک، سطح منطقه 209360121-21

670,678,615 0 0 415,242,000 333,511,968 258,268,484 19,595,548 100,788,698 0 خدمات شهري 30000
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

287,060,000 0 0 227,060,000 175,900,000 129,980,425 0 0 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز 
شهري و پیراشهري 30100

172,000,000 0 0 112,000,000 60,000,000 0 0 0 0 احداث و توسعه بوستان و 
تفرجگاه 30102

160,000,000 0 0 100,000,000 60,000,000 0 0 0 12,168.2 13,149 متر مربع 1401 1400 منطقه 21 توسعه بوستان دانش با محوریت 
صنعت 301020421-21

6,000,000 0 0 6,000,000 0 0 0 0 300,000 20 متر مربع 1401 1401 منطقه 21
بازسازي و تجهیز بوستان شهرك 

شهرداري (تهیه و نصب بزج 
نوري)

301020621-21

6,000,000 0 0 6,000,000 0 0 0 0 100,000 60 متر مربع 1401 1401 منطقه 21 بازسازي و تجهیز بوستان ویال 
شهر (تهیه و نصب بزج نوري) 301020721-21

52,660,000 0 0 52,660,000 35,900,000 44,112,277 0 0 0 باز پیرایی، مناسب سازي و 
تجهیز بوستان ها وفضاي سبز 30104

40,585,000 0 0 40,585,000 32,900,000 30,862,277 0 0 40,585 1,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 21 بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان 
ها و فضاي سبز، سطح منطقه 301040121-21

10,465,000 0 0 10,465,000 3,000,000 13,250,000 0 0 4,550 2,300 تعداد 1401 1401 منطقه 21 تامین درخت و درختچه و گل و 
گیاه، سطح منطقه 301040221-21

1,610,000 0 0 1,610,000 0 0 0 0 1,610 1,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 21
ایمن سازي و استانداردسازي 

وسایل بازي کودکان در بوستان 
هاي سطح منطقه

301040621-21

62,400,000 0 0 62,400,000 80,000,000 85,868,147 0 0 0 طراحی و اجراي شبکه هاي 
آبرسانی فضاي سبز 30107

62,400,000 0 0 62,400,000 80,000,000 85,868,147 0 0 6,240 10,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 21
هوشمندسازي، طراحی و اجراي 
شبکه هاي آبرسانی فضاي سبز، 

سطح منطقه
301070121-21

67,890,000 0 0 67,890,000 40,499,968 77,758,142 0 0 0 زیباسازي منظر شهري 30200

10,989,000 0 0 10,989,000 6,999,968 42,917,300 0 0 0 رنگ آمیزي و پاکسازي نما 30201

10,989,000 0 0 10,989,000 6,999,968 42,917,300 0 0 1,324.6 8,296 متر مربع 1401 1401 منطقه 21 رنگ آمیزي و پاکسازي نما، 
سطح منطقه 302010121-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

4,106,000 0 0 4,106,000 1,500,000 1,188,418 0 0 0 تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، 
تزئینی، مجسمه و تندیس 30203

4,106,000 0 0 4,106,000 1,500,000 1,188,418 0 0 586,571.4 7 تعداد 1401 1401 منطقه 21
تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، 

شناسایی معابر و مجسمه و 
تندیس، سطح منطقه

302030121-21

43,135,000 0 0 43,135,000 20,000,000 17,683,844 0 0 0 ساماندهی و مناسب سازي 
میادین و معابر خاص شهر 30204

28,135,000 0 0 28,135,000 20,000,000 17,683,844 0 0 5,627 5,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 21
ساماندهی و مناسب سازي 

میادین و معابر خاص شهر، سطح 
منطقه

302040121-21

15,000,000 0 0 15,000,000 0 0 0 0 7,500 2,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 21 ایجاد مرکز ساماندهی بساط 
گستران سطح منطقه 302040221-21

8,050,000 0 0 8,050,000 10,000,000 12,210,048 0 0 0 نورپردازي و زیباسازي معابر 30206

8,050,000 0 0 8,050,000 10,000,000 12,210,048 0 0 24,174.2 333 متر مربع 1401 1401 منطقه 21 نورپردازي و زیباسازي معابر، 
سطح منطقه 302060121-21

1,610,000 0 0 1,610,000 2,000,000 3,758,531 0 0 0 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی 30208

1,610,000 0 0 1,610,000 2,000,000 3,758,531 0 0 3,220 500 متر مربع 1401 1401 منطقه 21 نقاشی دیواري و گرافیک 
محیطی، سطح منطقه 302080121-21

4,025,000 0 0 4,025,000 5,000,000 3,059,666 0 0 0 مدیریت پسماند 30400

4,025,000 0 0 4,025,000 5,000,000 3,059,666 0 0 0 احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات 
جمع آوري و پردازش پسماند 30406

4,025,000 0 0 4,025,000 5,000,000 3,059,666 0 0 24,101.8 167 عدد 1401 1401 منطقه 21 خرید مخازن پسماند 304060321-21

277,301,615 0 0 81,865,000 92,000,000 36,968,172 19,595,548 100,788,698 0

طرح هاي هدایت آب هاي 
سطحی و ساماندهی سیل ها، رود 
دره ها و رودخانه هاي عبوري از 

شهر

30700

9,660,000 0 0 9,660,000 12,000,000 8,415,596 0 0 0 کنترل و پایش آب هاي سطحی 
و زیرزمینی 30702

9,660,000 0 0 9,660,000 12,000,000 8,415,596 0 0 247,692.3 39 پروژه 1401 1401 منطقه 21 کنترل و پایش آب هاي سطحی 
و زیرزمینی، سطح منطقه 307020121-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 21
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

245,436,615 0 0 50,000,000 58,000,000 17,052,369 19,595,548 100,788,698 0 احداث شبکه هاي اصلی هدایت و 
جمع آوري آبهاي سطحی 30703

161,931,238 0 0 40,000,000 40,000,000 6,832,500 9,677,418 65,421,320 43,274 3,742 متر طول 1401 1390 منطقه 21 احداث و بهسازي کانال زیرگذر 
تقاطع چیتگر-بزرگراه فتح 307030221-21

83,505,377 0 0 10,000,000 18,000,000 10,219,869 9,918,130 35,367,378 41,648.6 2,005 متر مکعب 1401 1393 منطقه 21
احداث و بهسازي  جمع آوري 

آبهاي سطحی، بزرگراه فتح از پل 
کفش ملی تا رودخانه وردآورد

307030321-21

4,830,000 0 0 4,830,000 6,000,000 3,212,599 0 0 0 مرمت و بهسازي شبکه اصلی 
جمع آوري آبهاي سطحی 30704

4,830,000 0 0 4,830,000 6,000,000 3,212,599 0 0 178,888.9 27 متر طول 1401 1401 منطقه 21

مرمت و بهسازي شبکه اصلی 
جمع آوري آبهاي سطحی شامل 

مسیل ها و کانال هاي 
سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، 

آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و 
رسوب گیر، سطح منطقه

307040121-21

15,765,000 0 0 15,765,000 14,000,000 8,287,608 0 0 0 احداث شبکه فرعی جمع آوري 
آبهاي سطحی 30707

15,765,000 0 0 15,765,000 14,000,000 8,287,608 0 0 12,126.9 1,300 متر طول 1401 1401 منطقه 21
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه 

شبکه فرعی جمع آوري آبهاي 
سطحی، سطح منطقه

307070121-21

1,610,000 0 0 1,610,000 2,000,000 0 0 0 0 استفاده مجدد از پساب و رواناب 
سطحی 30711

1,610,000 0 0 1,610,000 2,000,000 0 0 0 724.2 2,223 دستگاه 1401 1401 منطقه 21

طراحی و اجراي روش هاي 
بازیافت و بازچرخانی آب و 

سیستم هاي تصفیه فاضالب، 
سطح منطقه

307110221-21

12,962,000 0 0 12,962,000 16,112,000 7,502,080 0 0 0 بهبود محیط زیست شهري و 
بهداشت عمومی 30900

4,509,000 0 0 4,509,000 5,612,000 2,411,039 0 0 0 تهیه و اجراي طرح هاي زیست 
محیطی 30901
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

638,000 0 0 638,000 792,000 300,000 0 0 805.6 792 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 21

استقرار و نگهداشت نظام مدیریت 
محیط زیست ایزو 14001 در 

سازمانها و شرکتها و مناطق 22
گانه

309010221-21

604,000 0 0 604,000 750,000 0 0 0 805.3 750 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 21
ارزیابی اثرات زیست محیطی 
پروژه هاي عمرانی، تولیدي و 

اقتصادي شهرداري تهران
309010321-21

1,667,000 0 0 1,667,000 2,070,000 1,113,064 0 0 805.3 2,070 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 21

شناسایی و پایش کمی و کیفی 
منابع، شاخص ها و آالینده هاي 
محیط زیست و ارائه راهکارهاي 

رفع آلودگی سطح منطقه

309010421-21

1,600,000 0 0 1,600,000 2,000,000 997,975 0 0 719.7 2,223 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 21
مدل سازي توسعه پایدار شهري 
در منطقه21 با رویکرد محدوده 

صنعتی (پایلوت) شهري
309010721-21

8,453,000 0 0 8,453,000 10,500,000 5,091,042 0 0 0 توسعه انرژي هاي نو 30904

6,038,000 0 0 6,038,000 7,500,000 4,500,046 0 0 805.1 7,500 دستگاه 1401 1392 منطقه 21 توسعه انرژي هاي نو 309040221-21

2,415,000 0 0 2,415,000 3,000,000 590,995 0 0 241,500 10 ساختمان 1401 1401 منطقه 21
بهینه سازي مصرف انرژي و 

منابع در ساختمانهاي شهرداري 
تهران

309040321-21

21,440,000 0 0 21,440,000 4,000,000 3,000,000 0 0 0 توسعه و نگهداري تاسیسات 
شهري 31000

15,000,000 0 0 15,000,000 0 0 0 0 0 احداث و توسعه سرویس هاي 
بهداشتی عمومی 31001

15,000,000 0 0 15,000,000 0 0 0 0 5,000,000 3 متر مربع 1401 1401 منطقه 21 احداث و بازسازي سرویس هاي 
بهداشتی عمومی در محالت 310010221-21

6,440,000 0 0 6,440,000 4,000,000 3,000,000 0 0 0
تعمیر، تجهیز و مناسب سازي 

آبخوري ها و سرویس هاي 
بهداشتی عمومی

31008
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

6,440,000 0 0 6,440,000 4,000,000 3,000,000 0 0 80,500 80 چشمه 1401 1401 منطقه 21

تعمیر، تجهیز و مناسب سازي 
آبخوري ها و سرویس هاي 

بهداشتی عمومی در معابر، سطح 
منطقه

310080121-21

8,050,000 0 0 8,050,000 0 0 0 0 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000

8,050,000 0 0 8,050,000 0 0 0 0 0 تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و 
کاهش خطرپذیري شهر 40300

8,050,000 0 0 8,050,000 0 0 0 0 0 مقاوم سازي پل ها و ابنیه فنی 40313

8,050,000 0 0 8,050,000 0 0 0 0 2,012.5 4,000 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 21 ساماندهی گودها و نقاط پرخطر 
سطح منطقه 403130121-21

534,485,613 0 0 534,485,613 33,300,000 36,423,015 0 0 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي 
شهري 60000

30,200,000 0 0 30,200,000 30,000,000 34,755,094 0 0 0 تحول اداري و مدیریت عملکرد 60200

30,200,000 0 0 30,200,000 30,000,000 34,755,094 0 0 0 بازسازي و تعمیرات اساسی 
ساختمان هاي اداري 60209

30,200,000 0 0 30,200,000 30,000,000 34,755,094 0 0 30,200 1,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 21
مقاوم سازي، بازسازي و تعمیرات 

اساسی ساختمان هاي اداري، 
سطح منطقه

602090121-21

242,000 0 0 242,000 300,000 130,000 0 0 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500

242,000 0 0 242,000 300,000 130,000 0 0 0 مطالعه و پژوهش هاي ماموریت 
اجتماعی و فرهنگی 61503

242,000 0 0 242,000 300,000 130,000 0 0 242 1,000 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 21 مطالعه و پژوهش هاي اجتماعی 
و فرهنگی، سطح منطقه 615030121-21

4,043,613 0 0 4,043,613 3,000,000 1,537,921 0 0 0 موارد پیش بینی نشده 61700

4,043,613 0 0 4,043,613 3,000,000 1,537,921 0 0 0 اعتبارات فوریتهاي خدمات 
شهري 61706

4,043,613 0 0 4,043,613 3,000,000 1,537,921 0 0 8,087.2 500 مورد 1401 1401 منطقه 21
اعتبارات فوریتهاي خدمات 

شهري سامانه فوریت هاي شهري 
137،سطح منطقه

617060121-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

500,000,000 0 0 500,000,000 0 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه توسعه 
مدیریت و هوشمندسازي 62600

500,000,000 0 0 500,000,000 0 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه توسعه 
مدیریت و هوشمندسازي 62601

500,000,000 0 0 500,000,000 0 0 0 0 500,000,000 1 ندارد 1401 1401 منطقه 21 اجراي پروژه هاي مستمر توسعه 
محله اي، سطح منطقه 626010121-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 





مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
4,063,783,224 0 جمع کل

419,400,040 0 اجتماعی و فرهنگی 10000
13,116,400 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی 10300
4,525,000 0 غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 10304
4,525,000 113,125 40 تعداد غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 1030401-11
8,591,400 0 فرهنگ سازي و اجراي ورزش هاي همگانی 10305
4,400,400 1,100 4,000 مورد ترویج ورزش همگانی آقایان 1030501-11
4,191,000 838,200 5 مورد ترویج ورزش همگانی بانوان 1030502-11

15,170,000 0 ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان 10400
15,170,000 0 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403

9,906,000 4,953 2,000 مورد نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 1040304-11
264,000 33,000 8 نفر سال ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار) 1040305-11

5,000,000 500,000 10 مورد مدیریت و راهبري سمن سراها 1040309-11
698,500 0 حمایت، توانمندسازي و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت هاي اجتماعی و مردمی 10500
317,500 0 آموزش و ترویج کارآفرینی 10504
317,500 635 500 نفر آموزش و ترویج کارآفرینی 1050401-11
381,000 0 ارتقاي مشارکت هاي اجتماعی شهروندان 10506
381,000 254 1,500 نفر اجراي برنامه هاي مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی 1050601-11

28,755,704 0 توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و 
هنري

10800

7,112,000 0 نکوداشت مناسبت هاي مذهبی و ملی 10817
7,112,000 355,600 20 مورد نکوداشت مناسبت هاي دینی و ملی 1081702-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
13,825,704 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 10821
7,810,554 390,528 20 مورد اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 1082101-11
6,015,150 401,010 15 تعداد اجراي هنر عمومی(هنرهاي تجسمی و المان هاي شهري) 1082126-11
6,548,000 0 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10823
3,500,000 350,000 10 برنامه فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و معنوي 1082301-11
3,048,000 12,492 244 برنامه ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 1082302-11
1,270,000 0 آموزش حقوق و تکالیف شهروندي 10824
1,270,000 254 5,000 مورد آموزش شهروندي 1082401-11
2,676,036 0 حمایت از طرح هاي حوزه سالمت اجتماعی 11000
2,676,036 0 آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 11004
2,540,400 1,270 2,000 مورد آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 1100401-11

135,636 13,564 10 مورد بهبود سالمت اجتماعی و بهداشت روان 1100402-11
2,247,900 0 حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت هاي اجتماعی بانوان 11100

190,500 0 اجراي طرح هاي اجتماعی و فرهنگی کودکان 11102
190,500 19,050 10 مورد اجراي برنامه هاي دبیرخانه مصوبه شهر دوستدار کودك 1110201-11

1,270,000 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی، هنري ویژه بانوان 11104
1,270,000 63,500 20 مورد بهبود مشارکت پذیري و اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري ویژه بانوان 1110401-11

787,400 0 توانمندسازي اجتماعی بانوان 11105
787,400 78,740 10 مورد توانمندسازي اجتماعی بانوان 1110501-11

356,735,500 0 امور پشتیبانی 11700
13,790,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 11701
9,315,000 115,000 81 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 1170102-11
4,475,000 895,000 5 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 1170103-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
248,430,500 0 مزایا و کمک ها 11702

96,390,000 1,190,000 81 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 1170202-11
6,772,500 78,750 86 نفر سال هزینه ناهار 1170203-11
1,075,000 215,000 5 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 1170204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 1170205-11

52,030,000 605,000 86 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 1170206-11
18,000,000 400,000 45 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 1170207-11
14,620,000 170,000 86 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 1170208-11
10,148,000 118,000 86 نفر سال پاداش و عیدي 1170209-11
23,220,000 270,000 86 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 1170210-11
21,320,000 520,000 41 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 1170211-11
1,720,000 20,000 86 نفر سال 11-1170212 حق عائله مندي، اوالد

825,000 75,000 11 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 1170213-11
94,515,000 0 خدمات قراردادي 11705
13,280,000 415,000 32 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 1170509-11

7,650,000 450,000 17 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 1170510-11
33,600,000 1,050,000 32 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 1170511-11
17,850,000 1,050,000 17 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 1170512-11
14,400,000 450,000 32 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 1170513-11
7,735,000 455,000 17 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 1170514-11

383,186,000 0 حمل و نقل و ترافیک 20000
2,200,000 0 افزایش و توسعه ظرفیت هاي مدیریتی پلیس راهور 21600
2,200,000 0 اجراي برنامه هاي پلیس راهور 21606
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
2,200,000 220,000 10 برنامه اجراي برنامه انضباط و نظم بخشی بر حمل و نقل 2160601-11

380,986,000 0 امور پشتیبانی 22200
14,480,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 22201
10,005,000 115,000 87 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 2220102-11
4,475,000 895,000 5 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 2220103-11

268,121,000 0 مزایا و کمک ها 22202
103,530,000 1,190,000 87 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 2220202-11

7,245,000 78,750 92 نفر سال هزینه ناهار 2220203-11
1,075,000 215,000 5 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 2220204-11
4,620,000 2,310,000 2 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 2220205-11

55,660,000 605,000 92 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 2220206-11
20,000,000 400,000 50 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 2220207-11
15,640,000 170,000 92 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 2220208-11
10,856,000 118,000 92 نفر سال پاداش و عیدي 2220209-11
24,840,000 270,000 92 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 2220210-11
21,840,000 520,000 42 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 2220211-11
1,840,000 20,000 92 نفر سال 11-2220212 حق عائله مندي، اوالد

975,000 75,000 13 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 2220213-11
98,385,000 0 خدمات قراردادي 22205
13,695,000 415,000 33 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 2220509-11
8,100,000 450,000 18 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 2220510-11

34,650,000 1,050,000 33 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 2220511-11
18,900,000 1,050,000 18 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 2220512-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
14,850,000 450,000 33 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 2220513-11
8,190,000 455,000 18 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 2220514-11

1,601,870,703 0 خدمات شهري 30000
790,346,495 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
790,346,495 0 نگهداري فضاي سبز 30106
790,346,495 53 15,000,000 متر مربع نگهداري فضاي سبز 3010601-11
392,244,858 0 مدیریت پسماند 30400
392,244,858 0 رفت و روب شهري 30408
392,244,858 7,845 50,000 متر مربع رفت و روب شهري 3040801-11

24,643,350 0 طرح هاي هدایت آب هاي سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه هاي عبوري از شهر 30700
24,643,350 0 برف روبی 30710
24,643,350 986 25,000 مورد خرید مصالح و تجهیزات عملیات برف روبی 3071001-11
12,450,000 0 بهبود محیط زیست شهري و بهداشت عمومی 30900
10,000,000 0 مبارزه با جانوران مضر شهري 30903
10,000,000 1,000 10,000 تعداد مبارزه با جانوران مضر شهري 3090301-11
2,450,000 0 آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهري 30905
2,450,000 850 2,882 برنامه آموزش، فرهنگ سازي و مشارکت شهروندي در حوزه محیط زیست شهري 3090501-11
1,000,000 0 ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهري 31100
1,000,000 0 ساماندهی صنایع و مشاغل 31103
1,000,000 10,000 100 مورد تهیه، نصب و جمع آوري سازه هاي موقت تبلیغات فرهنگی 3110302-11

381,186,000 0 امور پشتیبانی 31500
14,480,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 31501
10,005,000 115,000 87 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 3150102-11
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
4,475,000 895,000 5 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 3150103-11

266,366,000 0 مزایا و کمک ها 31502
103,530,000 1,190,000 87 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 3150202-11

7,245,000 78,750 92 نفر سال هزینه ناهار 3150203-11
1,075,000 215,000 5 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 3150204-11
2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 3150205-11

55,660,000 605,000 92 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 3150206-11
18,400,000 400,000 46 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 3150207-11
15,640,000 170,000 92 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 3150208-11
10,856,000 118,000 92 نفر سال پاداش و عیدي 3150209-11
24,840,000 270,000 92 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 3150210-11
23,920,000 520,000 46 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 3150211-11
1,840,000 20,000 92 نفر سال 11-3150212 حق عائله مندي، اوالد
1,050,000 75,000 14 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 3150213-11

100,340,000 0 خدمات قراردادي 31505
13,695,000 415,000 33 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 3150509-11
8,550,000 450,000 19 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 3150510-11

34,650,000 1,050,000 33 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 3150511-11
19,950,000 1,050,000 19 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 3150512-11
14,850,000 450,000 33 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 3150513-11

8,645,000 455,000 19 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 3150514-11
254,743,891 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000

44,454,641 0 تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و کاهش خطرپذیري شهر 40300
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
44,454,641 0 افزایش ایمنی اماکن 40306
3,937,864 302,913 13 مورد افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 4030602-11

25,200,000 100,000 252 متر طول الیروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه هاي رسوبگیر 4030604-11
15,316,777 4,376 3,500 متر طول الیروبی و بازسازي قنوات 4030605-11

210,289,250 0 امور پشتیبانی 40600
8,205,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 40601
5,520,000 115,000 48 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 4060102-11
2,685,000 895,000 3 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 4060103-11

148,064,250 0 مزایا و کمک ها 40602
57,120,000 1,190,000 48 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 4060202-11

4,016,250 78,750 51 نفر سال هزینه ناهار 4060203-11
645,000 215,000 3 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 4060204-11

2,310,000 2,310,000 1 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 4060205-11
30,855,000 605,000 51 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 4060206-11
11,600,000 400,000 29 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 4060207-11
8,670,000 170,000 51 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 4060208-11
6,018,000 118,000 51 نفر سال پاداش و عیدي 4060209-11

13,770,000 270,000 51 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 4060210-11
11,440,000 520,000 22 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 4060211-11
1,020,000 20,000 51 نفر سال 11-4060212 حق عائله مندي، اوالد

600,000 75,000 8 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 4060213-11
54,020,000 0 خدمات قراردادي 40605
7,470,000 415,000 18 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 4060509-11
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
4,500,000 450,000 10 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 4060510-11

18,900,000 1,050,000 18 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 4060511-11
10,500,000 1,050,000 10 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 4060512-11
8,100,000 450,000 18 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 4060513-11
4,550,000 455,000 10 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 4060514-11

336,661,750 0 شهرسازي و معماري 50000
336,661,750 0 امور پشتیبانی 50900
13,215,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 50901
8,740,000 115,000 76 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 5090102-11
4,475,000 895,000 5 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 5090103-11

236,631,750 0 مزایا و کمک ها 50902
90,440,000 1,190,000 76 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 5090202-11

6,378,750 78,750 81 نفر سال هزینه ناهار 5090203-11
1,075,000 215,000 5 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 5090204-11
4,620,000 2,310,000 2 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 5090205-11

49,005,000 605,000 81 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 5090206-11
16,000,000 400,000 40 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 5090207-11
13,770,000 170,000 81 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 5090208-11
9,558,000 118,000 81 نفر سال پاداش و عیدي 5090209-11

21,870,000 270,000 81 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 5090210-11
21,320,000 520,000 41 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 5090211-11

1,620,000 20,000 81 نفر سال 11-5090212 حق عائله مندي، اوالد
975,000 75,000 13 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 5090213-11
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
86,815,000 0 خدمات قراردادي 50905
12,035,000 415,000 29 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 5090509-11
7,200,000 450,000 16 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 5090510-11

30,450,000 1,050,000 29 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 5090511-11
16,800,000 1,050,000 16 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 5090512-11
13,050,000 450,000 29 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 5090513-11
7,280,000 455,000 16 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 5090514-11

1,067,920,840 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
1,063,759,243 0 امور پشتیبانی 60800

27,465,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
18,515,000 115,000 161 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 6080102-11
8,950,000 895,000 10 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080103-11

495,089,250 0 مزایا و کمک ها 60802
191,590,000 1,190,000 161 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 6080202-11

13,466,250 78,750 171 نفر سال هزینه ناهار 6080203-11
2,150,000 215,000 10 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080204-11
4,620,000 2,310,000 2 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 6080205-11

103,455,000 605,000 171 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 6080206-11
34,000,000 400,000 85 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 6080207-11
29,070,000 170,000 171 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 6080208-11
20,178,000 118,000 171 نفر سال پاداش و عیدي 6080209-11
46,170,000 270,000 171 نفر سال ... فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 6080210-11
44,720,000 520,000 86 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 6080211-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 22
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
3,420,000 20,000 171 نفر سال 11-6080212 حق عائله مندي، اوالد
2,250,000 75,000 30 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 6080213-11
1,400,652 0 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803
1,400,652 2,334 600 تعداد پست، اینترنت و تلفن 6080304-11

189,616,296 0 اجاره بهاء و کرایه 60804
137,836,086 1,060,278 130 دستگاه کرایه وسائط نقلیه 6080401-11
51,780,210 5,178 10,000 دستگاه روز کرایه وسائط نقلیه سنگین 6080406-11

199,790,754 0 خدمات قراردادي 60805
4,552,100 130 35,000 متر مربع نگهداري و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات 6080501-11

252,118 3,113 81 دستگاه نگهداري و تعمیرات وسایل اداري 6080502-11
630,293 25,212 25 دستگاه نگهداري و تعمیرات جزئی ماشین آالت و وسایط نقلیه 6080503-11
980,445 15 65,363 تعداد تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس 6080504-11

69,168 200 345 مورد خدمات قراردادي،هزینه هاي بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهاي دسته چک و غیره 6080505-11
3,501,630 9,976 351 نفر ساعت حق الجلسه، حق الزحمه ، حق التدریس 6080506-11

26,145,000 415,000 63 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 6080509-11
6,600,000 3,300,000 2 قرارداد بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزي 6080510-11

14,400,000 450,000 32 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 6080523-11
66,150,000 1,050,000 63 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 6080524-11
33,600,000 1,050,000 32 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 6080525-11
28,350,000 450,000 63 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 6080526-11
14,560,000 455,000 32 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 6080527-11

137,278,751 0 هزینه سوخت 60806
8,905,395 469 19,000 متر مربع سوخت دستگاههاي حرارتی 6080601-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 22
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
1,729,200 78,600 22 دستگاه سوخت وسائل نقلیه 6080602-11
2,507,340 3,134 800 نفر سال آب بها مصرفی اداري 6080603-11
7,781,456 1,500 5,189 متر مربع بهاي برق مصرفی اداري 6080604-11

97,680,000 30 3,256,000 متر مربع آب بهاي پارکها و میادین 6080605-11
18,675,360 2 9,337,680 متر مربع بهاي برق پارك ها و میادین 6080606-11
13,118,540 0 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807
1,154,975 25 46,199 متر مربع خرید لوازم جزیی ساختمان 6080701-11
3,098,313 3,501 885 نفر سال خرید لوازم مصرفی اداري 6080702-11

840,391 31,126 27 دستگاه لوازم یدکی وسائط نقلیه 6080703-11
264,568 4,992 53 نفر سال لباس کارکنان و لوازم خواب 6080704-11

7,501,958 4,001 1,875 مورد سایرموادو لوازم مصرف شدنی 6080705-11
258,335 5 51,667 متر مربع لوازم تنظیف 6080706-11

2,063,656 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500
2,063,656 0 آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی 61505
2,063,656 2,106 980 نفر ساعت آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 6150501-11
2,097,941 0 دیپلماسی شهري 62200
2,097,941 0 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201
2,097,941 233,105 9 مورد راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 6220101-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 22
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

9,643,222,107 0 0 3,183,506,000 2,274,566,107 660,745,934 139,006,947 5,030,063,474 0 جمع کل

363,724,000 0 0 263,724,000 237,500,000 34,905,063 0 0 0 اجتماعی و فرهنگی 10000

45,029,000 0 0 45,029,000 53,125,000 11,684,996 0 0 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و 
نشاط اجتماعی 10300

38,685,000 0 0 38,685,000 45,000,000 8,238,414 0 0 0 توسعه و تجهیز فضاهاي ورزشی 10307

35,685,000 0 0 35,685,000 45,000,000 8,238,414 0 0 7,930 4,500 متر مربع 1401 1401 منطقه 22
توسعه و تجهیز زمین هاي 

ورزشی روباز و چمن مصنوعی، 
سطح منطقه

103070122-21

3,000,000 0 0 3,000,000 0 0 0 0 4,000 750 متر مربع 1401 1401 منطقه 22 احداث زمین چمن مصنوعی 
محوطه سراي محله کوهک 103070622-21

6,344,000 0 0 6,344,000 8,125,000 3,446,583 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن 
ورزشی 10308

6,344,000 0 0 6,344,000 8,125,000 3,446,583 0 0 5,550.3 1,143 متر مربع 1401 1401 منطقه 22 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن 
ورزشی، سطح منطقه 103080122-21

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 0 ساماندهی آسیب دیدگان 
اجتماعی و متکدیان 10400

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 0
توسعه و تجهیز مدد سراها و سایر 

مراکز خدمات رسانی به آسیب 
دید گان اجتماعی

10402

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 6,666.7 1,500 متر مربع 1402 1401 منطقه 22 احداث ساختمان بهاران 104020422-21

308,695,000 0 0 208,695,000 184,375,000 23,220,067 0 0 0

توسعه و حمایت از زیرساخت ها، 
ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح 

هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی 
و هنري

10800

5,000,000 0 0 5,000,000 0 0 0 0 0 توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري 10801

5,000,000 0 0 5,000,000 0 0 0 0 1,250 4,000 متر مربع 1402 1401 منطقه 22 احداث مقبره شهداي گمنام 108010222-21

20,618,000 0 0 20,618,000 23,750,000 16,249,999 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی 
و هنري 10809
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

20,618,000 0 0 20,618,000 23,750,000 16,249,999 0 0 15,860 1,300 متر مربع 1401 1401 منطقه 22 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی 
و هنري، سطح منطقه 108090122-21

45,000,000 0 0 45,000,000 0 0 0 0 0 توسعه و تجهیز سراي محله 10811

15,000,000 0 0 15,000,000 0 0 0 0 20,000 750 متر مربع 1401 1401 منطقه 22 تکمیل ساختمان سراي محله 
هوانیروز 108110922-21

30,000,000 0 0 30,000,000 0 0 0 0 60,000 500 متر مربع 1401 1401 منطقه 22 احداث سراي محله آبشار 108111022-21

9,913,000 0 0 9,913,000 12,500,000 4,726,838 0 0 0 تعمیر و تجهیز سراي محله 10812

9,913,000 0 0 9,913,000 12,500,000 4,726,838 0 0 13,217.3 750 متر مربع 1401 1401 منطقه 22 تعمیر و تجهیز سراي محله، 
سطح منطقه 108120122-21

196,444,000 0 0 96,444,000 108,125,000 0 0 0 0 کمک به ساخت و توسعه مساجد 
و اماکن مذهبی 10814

6,444,000 0 0 6,444,000 8,125,000 0 0 0 128,880 50
تعداد 
مسجد 1401 1401 منطقه 22 کمک به تجهیز مساجد، سطح 

منطقه 108142122-21

190,000,000 0 0 90,000,000 100,000,000 0 0 0 54,301.2 3,499 متر مربع 1401 1400 منطقه 22 کمک به تملک، ساخت و تجهیز 
موسسه خیریه مالئک 108142322-21

31,720,000 0 0 31,720,000 40,000,000 2,243,230 0 0 0 حمایت از توسعه و تجهیز مدارس 10827

31,720,000 0 0 31,720,000 40,000,000 2,243,230 0 0 793,000 40
تعداد 
مدرسه 1401 1401 منطقه 22 کمک به توسعه و تجهیز مدارس، 

سطح منطقه 108270122-21

3,898,184,574 0 0 814,384,000 862,800,181 436,148,887 41,707,094 2,754,263,116 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

27,755,000 0 0 27,755,000 35,000,000 6,568,573 0 0 0
توسعه، تجهیز و نگهداري سامانه 

هاي حمل و نقل عمومی غیر 
ریلی

20200

11,895,000 0 0 11,895,000 15,000,000 3,985,438 0 0 0 احداث ایستگاه هاي حمل و نقل 
عمومی غیرریلی 20203

11,895,000 0 0 11,895,000 15,000,000 3,985,438 0 0 198,250 60 ایستگاه 1401 1401 منطقه 22
احداث ایستگاه و پل همسطح 

ایستگاه حمل و نقل عمومی 
غیرریلی، سطح منطقه

202030122-21

15,860,000 0 0 15,860,000 20,000,000 2,583,135 0 0 0 تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل 
و نقل عمومی غیر ریلی 20210
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

15,860,000 0 0 15,860,000 20,000,000 2,583,135 0 0 23,778.1 667 ایستگاه 1401 1401 منطقه 22
تعمیر و تجهیز پل همسطح و 
ایستگاه هاي اتوبوس عادي و 

تندرو، سطح منطقه
202100122-21

131,638,000 0 0 131,638,000 105,000,000 33,686,794 0 0 0 افزایش ایمنی و هوشمندسازي 
حمل و نقل و ترافیک شهر 20400

28,548,000 0 0 28,548,000 35,000,000 17,630,397 0 0 0 اجراي عالیم افقی ترافیکی 20408

28,548,000 0 0 28,548,000 35,000,000 17,630,397 0 0 634.4 45,000 متر طول 1401 1401 منطقه 22 اجراي عالیم افقی ترافیکی، سطح 
منطقه 204080122-21

63,440,000 0 0 63,440,000 35,000,000 12,006,985 0 0 0 تعمیر و تعویض تجهیزات 
ترافیکی 20410

63,440,000 0 0 63,440,000 35,000,000 12,006,985 0 0 4,531.4 14,000 عدد 1401 1401 منطقه 22 تعمیر و تعویض عالئم عمودي و 
تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه 204100122-21

35,685,000 0 0 35,685,000 30,000,000 3,449,412 0 0 0 تعمیر و تعویض گاردریل و نرده 
ایمنی معابر 20412

35,685,000 0 0 35,685,000 30,000,000 3,449,412 0 0 17,842.5 2,000 متر طول 1401 1401 منطقه 22 تعمیر و تعویض نرده و حفاظ 
ایمنی معابر، سطح منطقه 204120122-21

3,965,000 0 0 3,965,000 5,000,000 600,000 0 0 0 تهیه و نصب چراغ هاي راهنمایی 
و رانندگی 20414

3,965,000 0 0 3,965,000 5,000,000 600,000 0 0 198,250 20 تقاطع 1401 1401 منطقه 22
نصب چراغ هوشمند و عالیم 

هشدار دهنده و خط کشی جهت 
گذر دانش آموزان

204140222-21

27,755,000 0 0 27,755,000 35,000,000 6,129,043 0 0 0 توسعه، تجهیز و نگهداري پایانه 
هاي مسافري شهري 20500

27,755,000 0 0 27,755,000 35,000,000 6,129,043 0 0 0 تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك 
سوارهاي درون شهري 20504

27,755,000 0 0 27,755,000 35,000,000 6,129,043 0 0 1,632,647.1 17 تعداد 1401 1401 منطقه 22
تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك 

سوارهاي درون شهري، سطح 
منطقه

205040122-21

3,711,036,574 0 0 627,236,000 687,800,181 389,764,477 41,707,094 2,754,263,116 0 توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور 
و مرور شهري 20900
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

31,720,000 0 0 31,720,000 35,000,000 12,810,227 0 0 0 طراحی و اصالح هندسی معابر و 
تقاطع هاي موجود 20914

27,755,000 0 0 27,755,000 35,000,000 12,810,227 0 0 5,551 5,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 22 طراحی و اصالح هندسی معابر، 
سطح منطقه 209140122-21

3,965,000 0 0 3,965,000 0 0 0 0 3,965 1,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 22 ایمن سازي و رفع نقاط حادثه 
خیز ترافیکی، سطح منطقه 209140322-21

983,844,985 0 0 141,895,000 75,000,000 53,418,275 33,945,314 704,564,299 0 احداث و توسعه معابر غیر 
بزرگراهی 20920

11,895,000 0 0 11,895,000 15,000,000 9,977,903 0 0 15,860 750 متر مکعب 1401 1401 منطقه 22 احداث دیوار حائل معابر، سطح 
منطقه 209200122-21

426,590,250 0 0 50,000,000 40,000,000 22,240,617 13,812,710 300,536,923 988.6 431,519 متر مربع 1401 1386 منطقه 22 تکمیل معابر محله شهرك 
صنعتی دانشگاه شریف 209200222-21

149,246,670 0 0 10,000,000 0 1,078,963 2,524,828 135,642,879 967.8 154,211 متر مربع 1402 1387 منطقه 22 احداث و توسعه معابر فرعی 
آزادشهر و پیکانشهر 209200622-21

376,113,065 0 0 50,000,000 20,000,000 20,120,792 17,607,776 268,384,497 859.1 437,818 متر مربع 1401 1388 منطقه 22 احداث و توسعه معابر محله 
زیبادشت پایین 209200722-21

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 2,000 5,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 22 احداث مسیر دسترسی به رمپ 
ورودي و خروجی شهید همدانی 209200822-21

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 4,000 2,500 متر مربع 1401 1401 منطقه 22 تکمیل بلوار مجتبی تهرانی 209201622-21

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 0 طراحی و احداث بزرگراه ها 20922

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 5,000 2,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 22 ایجاد دسترسی بزرگراه هاي 
همدانی و خرازي 209220522-21

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 0 احداث و توسعه تقاطع غیر 
همسطح 20924

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 5,000 2,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 22 احداث زیرگذر شهرك سرو آزاد 209240322-21

118,951,000 0 0 118,951,000 150,000,180 93,070,686 0 0 0 مرمت و بهسازي معابر غیر 
20925 بزرگراهی

63,441,000 0 0 63,441,000 80,000,180 53,596,380 0 0 3,965.1 16,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 22
لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار 
حفاري و همسطح سازي دریچه 

هاي معابر سطح منطقه
209250122-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

55,510,000 0 0 55,510,000 70,000,000 39,474,306 0 0 3,965 14,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 22 بهسازي و نوسازي معابر غیر 
بزرگراهی، سطح منطقه 209253622-21

7,930,000 0 0 7,930,000 10,000,000 1,514,096 0 0 0 نصب و ترمیم، سنگدال، جداول 20926

7,930,000 0 0 7,930,000 10,000,000 1,514,096 0 0 1,934.1 4,100 عدد 1401 1401 منطقه 22 نصب و ترمیم سنگدال و جداول، 
سطح منطقه 209260122-21

16,653,000 0 0 16,653,000 21,000,000 70,643,781 0 0 0 بهسازي معابرجهت تردد معلولین 
و سالمندان 20929

16,653,000 0 0 16,653,000 21,000,000 70,643,781 0 0 23,790 700 متر مربع 1401 1401 منطقه 22
بهسازي معابر جهت تردد 

معلولین و سالمندان، سطح 
منطقه

209290122-21

2,486,101,589 0 0 244,251,000 360,000,001 149,061,618 7,761,780 2,049,698,817 0 احداث، تجهیز و بهسازي پیاده 
روها و پیاده راه ها 20930

75,336,000 0 0 75,336,000 100,000,000 15,719,514 0 0 6,739.7 11,178 متر مربع 1401 1401 منطقه 22 احداث و تجهیز پیاده روها، سطح 
منطقه 209300122-21

2,115,511,245 0 0 6,000,000 15,000,000 37,050,648 7,761,780 2,049,698,817 1,046.7 2,021,035 متر مربع 1401 1391 منطقه 22 تکمیل و توسعه زیرساخت هاي 
دریاچه چیتگر 209300222-21

172,339,344 0 0 40,000,000 100,000,000 32,339,344 0 0 1,914.9 90,000 متر مربع 1401 1399 منطقه 22 احداث و تکمیل پیاده راه چهار 
باغ (فاز اول) 209300322-21

67,405,000 0 0 67,405,000 80,000,001 38,983,224 0 0 6,127.7 11,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 22
مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و 

همسطح سازي دریچه، سطح 
منطقه

209300622-21

3,965,000 0 0 3,965,000 5,000,000 90,000 0 0 3,965 1,000 ندارد 1401 1401 منطقه 22
مناسب سازي وضعیت حمل و 
نقل و ترافیک (شهر دوستدار 

کودك)
209300722-21

51,545,000 0 0 51,545,000 60,000,000 24,878,889 0 0 7,302 7,059 متر مربع 1401 1401 منطقه 22 بهسازي و نوسازي پیاده روها و 
پیاده راه ها، سطح منطقه 209300822-21

21,253,000 0 0 21,253,000 26,800,000 0 0 0 0 احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده 20931

21,253,000 0 0 21,253,000 26,800,000 0 0 0 196,787 108
متر طول 

عرشه 1401 1401 منطقه 22 احداث و بهسازي پل هاي عابر 
پیاده سطح منطقه 209310122-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

23,790,000 0 0 23,790,000 10,000,000 9,245,794 0 0 0 مرمت و بهسازي و تجهیز معابر و 
سامانه ویژه دوچرخه 20934

23,790,000 0 0 23,790,000 10,000,000 9,245,794 0 0 19,825 1,200 متر طول 1401 1401 منطقه 22 توسعه، تعمیر و تجهیز معابر 
دوچرخه، سطح منطقه 209340122-21

793,000 0 0 793,000 0 0 0 0 0 تعمیر و تجهیز پارك هاي 
آموزش ترافیک 20936

793,000 0 0 793,000 0 0 0 0 5,664.3 140 متر مربع 1401 1401 منطقه 22 تعمیر و تجهیز پارك هاي 
آموزش ترافیک، سطح منطقه 209360122-21

4,392,506,274 0 0 1,224,375,000 1,043,264,050 159,419,372 82,299,853 2,273,161,678 0 خدمات شهري 30000

3,127,702,093 0 0 714,536,000 756,375,000 89,001,610 45,301,924 1,673,963,747 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز 
شهري و پیراشهري 30100

1,511,635,067 0 0 100,000,000 100,000,000 1,749,116 4,133,246 1,305,752,705 0 احداث و توسعه بوستان و 
تفرجگاه 30102

1,511,635,067 0 0 100,000,000 100,000,000 1,749,116 4,133,246 1,305,752,705 2,703 559,234 متر مربع 1401 1388 منطقه 22 احداث، توسعه و مناسب سازي 
تفرجگاه، مسیل کن 301020322-21

779,295,037 0 0 170,000,000 170,000,000 29,915,317 41,168,678 368,211,042 0 احداث و توسعه فضاي سبز معابر 
شهري 30103

150,982,225 0 0 20,000,000 20,000,000 0 8,070,698 102,911,527 1,160.7 130,083 متر مربع 1401 1389 منطقه 22 احداث و توسعه فضاي سبز 
رسالت آزادگان 301030222-21

628,312,812 0 0 150,000,000 150,000,000 29,915,317 33,097,980 265,299,515 994 632,103 متر مربع 1401 1392 منطقه 22 احداث و توسعه فضاي سبز پارك 
چیتگر 301030822-21

73,354,000 0 0 73,354,000 55,625,000 27,268,160 0 0 0 باز پیرایی، مناسب سازي و 
تجهیز بوستان ها وفضاي سبز 30104

43,120,000 0 0 43,120,000 50,000,000 24,343,160 0 0 6,899.2 6,250 متر مربع 1401 1401 منطقه 22 بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان 
ها و فضاي سبز، سطح منطقه 301040122-21

4,461,000 0 0 4,461,000 5,625,000 2,925,000 0 0 3,965.3 1,125 تعداد 1401 1401 منطقه 22 تامین درخت و درختچه و گل و 
گیاه، سطح منطقه 301040222-21

25,773,000 0 0 25,773,000 0 0 0 0 51,546 500 متر مربع 1401 1401 منطقه 22
ایمن سازي و استانداردسازي 

وسایل بازي کودکان در بوستان 
هاي سطح منطقه

301040622-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

6,444,000 0 0 6,444,000 8,125,000 5,942,459 0 0 0 توسعه جنگلکاري و کمربند سبز 
پیرامون شهر 30105

6,444,000 0 0 6,444,000 8,125,000 5,942,459 0 0 402,750 16 هکتار 1401 1401 منطقه 22 توسعه جنگلکاري و کمربند سبز 
پیرامون شهر، سطح منطقه 301050122-21

756,973,989 0 0 364,738,000 422,625,000 24,126,559 0 0 0 طراحی و اجراي شبکه هاي 
آبرسانی فضاي سبز 30107

29,738,000 0 0 29,738,000 37,500,000 17,015,570 0 0 1,982.5 15,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 22
هوشمندسازي، طراحی و اجراي 
شبکه هاي آبرسانی فضاي سبز، 

سطح منطقه
301070122-21

70,237,180 0 0 35,000,000 35,125,000 112,180 0 0 23,412,393.3 3 متر طول 1401 1399 منطقه 22 توسعه و تکمیل آبرسانی بوستان 
جنگلی خرگوش دره 301070222-21

326,998,809 0 0 150,000,000 170,000,000 6,998,809 0 0 900,823.2 363 متر مربع 1401 1399 منطقه 22 توسعه و تکمیل آبرسانی بوستان 
جنگلی وردآورد 301070322-21

330,000,000 0 0 150,000,000 180,000,000 0 0 0 1,161,971.8 284 هکتار 1401 1399 منطقه 22 تکمیل و توسعه شبکه آبرسانی  
به بوستان جنگلی چیتگر 301070422-21

128,531,000 0 0 128,531,000 88,500,000 24,556,109 0 0 0 زیباسازي منظر شهري 30200

9,516,000 0 0 9,516,000 6,250,000 2,940,000 0 0 0 رنگ آمیزي و پاکسازي نما 30201

9,516,000 0 0 9,516,000 6,250,000 2,940,000 0 0 1,359.4 7,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 22 رنگ آمیزي و پاکسازي نما، 
سطح منطقه 302010122-21

8,129,000 0 0 8,129,000 5,375,000 2,604,553 0 0 0 تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، 
تزئینی، مجسمه و تندیس 30203

8,129,000 0 0 8,129,000 5,375,000 2,604,553 0 0 77,419 105 تعداد 1401 1401 منطقه 22
تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، 

شناسایی معابر و مجسمه و 
تندیس، سطح منطقه

302030122-21

68,064,000 0 0 68,064,000 37,500,000 3,986,675 0 0 0 ساماندهی و مناسب سازي 
میادین و معابر خاص شهر 30204

38,064,000 0 0 38,064,000 37,500,000 3,986,675 0 0 5,075.2 7,500 متر مربع 1401 1401 منطقه 22
ساماندهی و مناسب سازي 

میادین و معابر خاص شهر، سطح 
منطقه

302040122-21

30,000,000 0 0 30,000,000 0 0 0 0 7,500 4,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 22 ساماندهی خیابان هوانیروز 302040322-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

32,513,000 0 0 32,513,000 31,250,000 11,319,288 0 0 0 نورپردازي و زیباسازي معابر 30206

23,790,000 0 0 23,790,000 25,000,000 7,442,982 0 0 47,580 500 متر مربع 1401 1401 منطقه 22 نورپردازي و زیباسازي معابر، 
سطح منطقه 302060122-21

8,723,000 0 0 8,723,000 6,250,000 3,876,306 0 0 1,744.6 5,000 متر مربع 1401 1400 منطقه 22 روشنایی معابر سطح منطقه 302060222-21

10,309,000 0 0 10,309,000 8,125,000 3,705,593 0 0 0 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی 30208

10,309,000 0 0 10,309,000 8,125,000 3,705,593 0 0 5,154.5 2,000 متر مربع 1401 1401 منطقه 22 نقاشی دیواري و گرافیک 
محیطی، سطح منطقه 302080122-21

3,965,000 0 0 3,965,000 5,000,000 1,686,971 0 0 0 مدیریت پسماند 30400

3,965,000 0 0 3,965,000 5,000,000 1,686,971 0 0 0 احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات 
جمع آوري و پردازش پسماند 30406

3,965,000 0 0 3,965,000 5,000,000 1,686,971 0 0 39,650 100 عدد 1401 1401 منطقه 22 خرید مخازن پسماند 304060322-21

1,088,884,181 0 0 333,919,000 153,750,050 37,072,368 36,997,929 599,197,931 0

طرح هاي هدایت آب هاي 
سطحی و ساماندهی سیل ها، رود 
دره ها و رودخانه هاي عبوري از 

شهر

30700

14,869,000 0 0 14,869,000 18,750,000 14,511,567 0 0 0 کنترل و پایش آب هاي سطحی 
و زیرزمینی 30702

14,869,000 0 0 14,869,000 18,750,000 14,511,567 0 0 2,973,800 5 پروژه 1401 1401 منطقه 22 کنترل و پایش آب هاي سطحی 
و زیرزمینی، سطح منطقه 307020122-21

856,551,181 0 0 101,586,000 102,000,000 18,769,321 36,997,929 599,197,931 0 احداث شبکه هاي اصلی هدایت و 
جمع آوري آبهاي سطحی 30703

1,586,000 0 0 1,586,000 2,000,000 0 0 0 317,200 5 متر طول 1401 1401 منطقه 22 مطالعه و طراحی نهرها و اتصال 
آبها به سرشاخه ها،سطح منطقه 307030122-21

854,965,181 0 0 100,000,000 100,000,000 18,769,321 36,997,929 599,197,931 5,453.2 156,783 متر طول 1401 1391 منطقه 22

احداث و بهسازي جمع آوري 
آبهاي سطحی، باالدست بزرگراه 

شهید خرازي مسیل کن به 
وردآورد

307030222-21

19,825,000 0 0 19,825,000 10,000,050 1,130,538 0 0 0 احداث شبکه فرعی جمع آوري 
آبهاي سطحی 30707
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

19,825,000 0 0 19,825,000 10,000,050 1,130,538 0 0 14,272.9 1,389 متر طول 1401 1401 منطقه 22
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه 

شبکه فرعی جمع آوري آبهاي 
سطحی، سطح منطقه

307070122-21

197,639,000 0 0 197,639,000 23,000,000 2,660,942 0 0 0 استفاده مجدد از پساب و رواناب 
سطحی 30711

11,895,000 0 0 11,895,000 15,000,000 2,660,942 0 0 112,217 106 دستگاه 1401 1401 منطقه 22

طراحی و اجراي روش هاي 
بازیافت و بازچرخانی آب و 

سیستم هاي تصفیه فاضالب، 
سطح منطقه

307110222-21

6,344,000 0 0 6,344,000 8,000,000 0 0 0 634,400 10 دستگاه 1401 1401 منطقه 22 طراحی، احداث و بهره برداري از 
سیستم هاي بهبود کیفیت آب 307110522-21

160,000,000 0 0 160,000,000 0 0 0 0 79,880.2 2,003 متر مربع 1402 1401 منطقه 22 احداث تاسیسات تصفیه خانه 
ششم آب تهران 307110622-21

5,000,000 0 0 5,000,000 0 0 0 0 4,817 1,038 متر مربع 1402 1401 منطقه 22 احداث سیستم هاي تصفیه و 
دفع فاضالب سطح منطقه 307110722-21

14,400,000 0 0 14,400,000 0 0 0 0 30,000 480 متر طول 1401 1401 منطقه 22 اجراي فاضالب در سطح محله 
هوانیروز 307110822-21

25,085,000 0 0 25,085,000 19,020,000 1,270,596 0 0 0 بهبود محیط زیست شهري و 
بهداشت عمومی 30900

4,379,000 0 0 4,379,000 5,520,000 372,000 0 0 0 تهیه و اجراي طرح هاي زیست 
محیطی 30901

698,000 0 0 698,000 880,000 372,000 0 0 793.2 880 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 22

استقرار و نگهداشت نظام مدیریت 
محیط زیست ایزو 14001 در 

سازمانها و شرکتها و مناطق 22
گانه

309010222-21

397,000 0 0 397,000 500,000 0 0 0 794 500 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 22
ارزیابی اثرات زیست محیطی 
پروژه هاي عمرانی، تولیدي و 

اقتصادي شهرداري تهران
309010322-21
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

3,284,000 0 0 3,284,000 4,140,000 0 0 0 793.2 4,140 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 22

شناسایی و پایش کمی و کیفی 
منابع، شاخص ها و آالینده هاي 
محیط زیست و ارائه راهکارهاي 

رفع آلودگی سطح منطقه

309010422-21

10,706,000 0 0 10,706,000 13,500,000 898,596 0 0 0 توسعه انرژي هاي نو 30904

8,327,000 0 0 8,327,000 10,500,000 350,000 0 0 83,270 100 کیلو وات 1401 1393 منطقه 22 توسعه انرژي هاي نو 309040222-21

2,379,000 0 0 2,379,000 3,000,000 548,596 0 0 475,800 5 ساختمان 1401 1401 منطقه 22
بهینه سازي مصرف انرژي و 

منابع در ساختمانهاي شهرداري 
تهران

309040322-21

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 0 نصب، تعمیر و تجهیز دیوارهاي 
عایق صوتی 30907

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 40,000 250 متر مربع 1401 1401 منطقه 22

احداث دیوار صوتی در اتوبان 
همدانی حدفاصل نگین غرب، 

آتی شهر، شهرك دانشگاه شریف 
و الهیه غرب

309070122-21

18,339,000 0 0 18,339,000 20,619,000 5,831,718 0 0 0 توسعه و نگهداري تاسیسات 
شهري 31000

11,895,000 0 0 11,895,000 12,494,000 2,796,833 0 0 0 احداث و توسعه محلهاي اسکان 
کارگري 31006

11,895,000 0 0 11,895,000 12,494,000 2,796,833 0 0 91,500 130 متر مربع 1401 1401 منطقه 22 توسعه محلهاي اسکان کارگري، 
سطح منطقه 310060122-21

6,444,000 0 0 6,444,000 8,125,000 3,034,885 0 0 0
تعمیر، تجهیز و مناسب سازي 

آبخوري ها و سرویس هاي 
بهداشتی عمومی

31008

6,444,000 0 0 6,444,000 8,125,000 3,034,885 0 0 117,163.6 55 چشمه 1401 1401 منطقه 22

تعمیر، تجهیز و مناسب سازي 
آبخوري ها و سرویس هاي 

بهداشتی عمومی در معابر، سطح 
منطقه

310080122-21

109,514,376 0 0 55,908,000 50,000,000 3,606,376 0 0 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000

103,606,376 0 0 50,000,000 50,000,000 3,606,376 0 0 0 ارتقاي تاب آوري شهري، 
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 40200
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 22
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

103,606,376 0 0 50,000,000 50,000,000 3,606,376 0 0 0 احداث پایگاه هاي پشتیبانی 
مدیریت بحران 40203

103,606,376 0 0 50,000,000 50,000,000 3,606,376 0 0 281.1 368,638 متر مربع 1401 1399 منطقه 22
توسعه و تجهیز جایگاه هاي 

اسکان اضطراري مدیریت بحران، 
سطح منطقه

402030222-21

5,908,000 0 0 5,908,000 0 0 0 0 0 تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و 
کاهش خطرپذیري شهر 40300

5,908,000 0 0 5,908,000 0 0 0 0 0 مقاوم سازي پل ها و ابنیه فنی 40313

5,908,000 0 0 5,908,000 0 0 0 0 1,969.3 3,000 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 22 ساماندهی گودها و نقاط پرخطر 
سطح منطقه 403130122-21

879,292,883 0 0 825,115,000 81,001,876 26,666,236 15,000,000 2,638,680 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي 
شهري 60000

27,755,000 0 0 27,755,000 30,000,000 16,546,981 0 0 0 تحول اداري و مدیریت عملکرد 60200

27,755,000 0 0 27,755,000 30,000,000 16,546,981 0 0 0 بازسازي و تعمیرات اساسی 
ساختمان هاي اداري 60209

27,755,000 0 0 27,755,000 30,000,000 16,546,981 0 0 79,300 350 متر مربع 1401 1401 منطقه 22
مقاوم سازي، بازسازي و تعمیرات 

اساسی ساختمان هاي اداري، 
سطح منطقه

602090122-21

368,337,883 0 0 314,160,000 47,825,000 9,385,453 15,000,000 2,638,680 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500

9,913,000 0 0 9,913,000 12,500,000 346,250 0 0 0 بررسی و مطالعه نیازها و امکانات 
شهري 61501

9,913,000 0 0 9,913,000 12,500,000 346,250 0 0 1,982.6 5,000 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 22
تهیه طرح هاي توسعه شهري 

پیوست طرح تفضیلی ویژه 
منطقه 22

615010222-21

282,000 0 0 282,000 325,000 0 0 0 0 مطالعه و پژوهش هاي ماموریت 
اجتماعی و فرهنگی 61503

282,000 0 0 282,000 325,000 0 0 0 2,820 100 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 22 مطالعه و پژوهش هاي اجتماعی 
و فرهنگی، سطح منطقه 615030122-21

3,965,000 0 0 3,965,000 5,000,000 2,500,000 0 0 0 مطالعه و پژوهش هاي ماموریت 
حمل و نقل و ترافیک 61508
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 22
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

3,965,000 0 0 3,965,000 5,000,000 2,500,000 0 0 793 5,000 نفر ساعت 1401 1401 منطقه 22 انجام مطالعات ترافیکی در سطح 
منطقه 615080122-21

354,177,883 0 0 300,000,000 30,000,000 6,539,203 15,000,000 2,638,680 0 هاي موضوعی و  تهیه طرح
موضعی توسعه شهري 61511

354,177,883 0 0 300,000,000 30,000,000 6,539,203 15,000,000 2,638,680 2,330.6 151,967 متر مربع 1401 1395 منطقه 22 مطالعه و طراحی و اجراي 
زیرساختهاي پروژه مروارید شهر 615110722-21

3,200,000 0 0 3,200,000 3,176,876 733,803 0 0 0 موارد پیش بینی نشده 61700

3,200,000 0 0 3,200,000 3,176,876 733,803 0 0 0 اعتبارات فوریتهاي خدمات 
شهري 61706

3,200,000 0 0 3,200,000 3,176,876 733,803 0 0 168,421.1 19 مورد 1401 1401 منطقه 22
اعتبارات فوریتهاي خدمات 

شهري سامانه فوریت هاي شهري 
137،سطح منطقه

617060122-21

480,000,000 0 0 480,000,000 0 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه توسعه 
مدیریت و هوشمندسازي 62600

480,000,000 0 0 480,000,000 0 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه توسعه 
مدیریت و هوشمندسازي 62601

480,000,000 0 0 480,000,000 0 0 0 0 480,000,000 1 ندارد 1401 1401 منطقه 22 اجراي پروژه هاي مستمر توسعه 
محله اي، سطح منطقه 626010122-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 منطقه 22
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 





مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
1,118,201,250 0 جمع کل

1,500,000 0 اجتماعی و فرهنگی 10000
1,500,000 0 توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و 

هنري
10800

1,500,000 0 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10823
1,500,000 100,000 15 برنامه فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و معنوي 1082301-11

478,701,250 0 حمل و نقل و ترافیک 20000
478,701,250 0 امور پشتیبانی 22200

8,625,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 22201
8,625,000 115,000 75 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 2220102-11

219,131,250 0 مزایا و کمک ها 22202
89,250,000 1,190,000 75 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 2220202-11

5,906,250 78,750 75 نفر سال هزینه ناهار 2220203-11
45,375,000 605,000 75 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 2220206-11
20,000,000 400,000 50 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 2220207-11
12,750,000 170,000 75 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 2220208-11
8,850,000 118,000 75 نفر سال پاداش و عیدي 2220209-11

20,250,000 270,000 75 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 2220210-11
13,000,000 520,000 25 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 2220211-11
1,500,000 20,000 75 نفر سال 11-2220212 حق عائله مندي، اوالد
2,250,000 75,000 30 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 2220213-11

250,945,000 0 خدمات قراردادي 22205

613 

جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 حوزه معاونت فنی و عمرانی
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
53,535,000 415,000 129 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 2220509-11

900,000 450,000 2 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 2220510-11
135,450,000 1,050,000 129 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 2220511-11

2,100,000 1,050,000 2 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 2220512-11
58,050,000 450,000 129 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 2220513-11

910,000 455,000 2 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 2220514-11
638,000,000 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
638,000,000 0 موارد پیش بینی نشده 61700
638,000,000 0 حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه 61703
58,000,000 58,000,000 1 مورد جبران هزینه مدیریت و راهبري سازمان عمرانی مناطق (سایر هزینه ها) 6170305-11

580,000,000 580,000,000 1 مورد جبران هزینه مدیریت و راهبري سازمان عمرانی مناطق (حقوق و مزایا) 6170306-11

614 

جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 حوزه معاونت فنی و عمرانی
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

105,369,898,409 0 47,500,000,000 27,121,000,000 14,221,750,001 8,368,009,864 3,528,701,116 17,887,581,182 0 جمع کل

2,194,858,355 0 0 908,000,000 400,000,000 350,000,000 211,210,244 325,648,111 0 اجتماعی و فرهنگی 10000

2,194,858,355 0 0 908,000,000 400,000,000 350,000,000 211,210,244 325,648,111 0

توسعه و حمایت از زیرساخت ها، 
ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح 

هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی 
و هنري

10800

2,194,858,355 0 0 908,000,000 400,000,000 350,000,000 211,210,244 325,648,111 0 توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري 10801

2,186,858,355 0 0 900,000,000 400,000,000 350,000,000 211,210,244 325,648,111 66,367 32,951 متر مربع 1401 1394

سازمان 
عمرانی 
مناطق 

شهرداري 
تهران

احداث مجموعه فرهنگی خانه 
شهر و ساماندهی ورودي گذر 

الله زار
108010423-21

8,000,000 0 0 8,000,000 0 0 0 0 16,000 500 متر مربع 1401 1401
مشاور فنی 
و مهندسی 

شهر

تجهیز و نگهداشت مرکز اسناد 
معاونت فنی و عمرانی 108010823-21

91,925,739,520 0 47,500,000,000 18,291,000,000 8,873,000,001 5,319,572,979 3,179,892,468 16,811,690,842 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

1,168,199,094 0 0 220,000,000 50,000,001 93,891,617 66,482,967 737,824,509 0 توسعه و ساماندهی پارکینگ ها 20300

1,168,199,094 0 0 220,000,000 50,000,001 93,891,617 66,482,967 737,824,509 0 احداث و توسعه پارکینگ 20306

272,308,234 0 0 20,000,000 50,000,000 0 2,238,367 200,069,867 22,810.2 11,938 متر مربع 1401 1389
مهندسی و 

عمران 
شهر تهران

احداث پارکینگ طبقاتی شهید 
آژیده (خیابان جمالزاده) 203060123-21

895,890,860 0 0 200,000,000 1 93,891,617 64,244,600 537,754,642 14,543.7 61,600 متر مربع 1401 1400

سازمان 
عمرانی 
مناطق 

شهرداري 
تهران

احداث پارکینگ طبقاتی نیایش 203060523-21

90,757,540,426 0 47,500,000,000 18,071,000,000 8,823,000,000 5,225,681,362 3,113,409,501 16,073,866,333 0 توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور 
و مرور شهري 20900

70,322,939,738 0 47,500,000,000 6,680,000,000 2,052,000,000 1,619,551,917 1,294,997,351 11,360,132,017 0 طراحی و احداث بزرگراه ها 20922
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 حوزه معاونت فنی و عمرانی
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

4,594,885,484 0 0 500,000,000 700,000,000 1,000,000,000 426,442,853 1,968,442,631 61,429.8 74,799 متر مربع 1401 1387
مهندسی و 

عمران 
شهر تهران

احداث و تکمیل بزرگراه شهید 
کاظم نجفی رستگار و تقاطع 

هاي مربوطه
209221923-21

573,634,661 0 0 10,000,000 50,000,000 40,789,603 9,659 472,835,399 15,128.3 37,918 متر مربع 1401 1388
مهندسی و 

عمران 
شهر تهران

احداث بزرگراه شهید باقري از 
استقالل تا اتوبان شهید بابایی و 

تقاطع هاي مربوطه
209222123-21

8,002,408,440 0 0 400,000,000 200,000,000 83,023,961 389,756,374 6,929,628,105 26,221.5 305,185 متر مربع 1401 1391
مهندسی و 

عمران 
شهر تهران

احداث بزرگراه حکیم و تقاطع 
هاي مربوطه 209222323-21

2,655,296,130 0 0 2,000,000,000 2,000,000 9,893,291 37,655,055 605,747,784 36,322.2 73,104 متر مربع 1401 1392
مهندسی و 

عمران 
شهر تهران

احداث، اتصال بزرگراه یادگار 
امام(ره) به میدان فتح و تقاطع 

هاي مربوطه
209222623-21

2,990,569,782 0 0 1,000,000,000 700,000,000 264,939,497 319,811,242 705,819,043 6,317.7 473,363 متر مربع 1401 1393
مهندسی و 

عمران 
شهر تهران

تملک و احداث بزرگراه شهید 
بروجردي (76 متري سعیدآباد) 209223523-21

1,240,283,970 0 0 100,000,000 210,000,000 131,302,747 121,322,168 677,659,055 12,004.9 103,315 متر مربع 1401 1393
مهندسی و 

عمران 
شهر تهران

بهسازي کندروهاي آزادراه 
آزادگان 209224223-21

115,861,271 0 0 20,000,000 60,000,000 35,861,271 0 0 10,286 11,264 متر مربع 1401 1399
مهندسی و 

عمران 
شهر تهران

احداث راستگرد تقاطع 
غیرهمسطح 45متري شهید 

 باقري در بزرگراه شهید خرازي
(S۱۰ )

209224523-21

150,000,000 0 0 150,000,000 130,000,000 53,741,548 0 0 2,500 60,000 نفر ساعت 1401 1401
مشاور فنی 
و مهندسی 

شهر

مطالعه و طراحی بزرگراه ها، پل 
هاي سواره رو و تونل هاي شهري 209224723-21

50,000,000,000 0 47,500,000,000 2,500,000,000 0 0 0 0 5,555,555,55
5.6 9 کیلومتر 1402 1401

مهندسی و 
عمران 

شهر تهران
احداث بزرگراه شهید شوشتري 209224823-21

6,800,000,000 0 0 6,800,000,000 5,040,000,000 2,792,704,053 0 0 0 تعمیر و بهسازي بزرگراه ها 20923

6,000,000,000 0 0 6,000,000,000 4,040,000,000 2,200,768,635 0 0 5,454.5 1,100,000 متر مربع 1401 1401
مهندسی و 

عمران 
شهر تهران

تهیه، تولید و اجراي آسفالت 
معابر سطح شهر تهران 209230523-21
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

800,000,000 0 0 800,000,000 1,000,000,000 591,935,418 0 0 95,808.4 8,350 متر مربع 1401 1401 یادمان 
سازه

مقاوم سازي، تعمیر و نگهداري 
پل هاي سواره رو 209230623-21

13,534,600,688 0 0 4,491,000,000 1,706,000,000 805,454,222 1,818,412,150 4,713,734,316 0 احداث و توسعه تقاطع غیر 
همسطح 20924

483,532,593 0 0 50,000,000 2,000,000 87,063,715 258,067,762 86,401,116 33,003.4 14,651 متر مربع 1401 1392
مهندسی و 

عمران 
شهر تهران

احداث تقاطع غیرهمسطح آزادي 
ـ استادمعین 209244223-21

1,968,247,850 0 0 300,000,000 2,000,000 0 188,065,912 1,478,181,938 104,510.6 18,833 متر مربع 1401 1393
مهندسی و 

عمران 
شهر تهران

احداث تقاطع غیرهمسطح امام 
علی(ع) ـ شهید صیاد شیرازي ـ 

ارتش
209244623-21

1,993,105,423 0 0 200,000,000 100,000,000 220,737,757 1,156,880,595 315,487,071 146,422.7 13,612 متر مربع 1401 1393
مهندسی و 

عمران 
شهر تهران

احداث تقاطع غیرهمسطح 
چمران ـ جالل آل احمد (گیشا) 209244723-21

3,307,196,094 0 0 200,000,000 50,000,000 29,741,415 193,790,488 2,833,664,191 68,811 48,062 متر مربع 1401 1393
مهندسی و 

عمران 
شهر تهران

احداث و توسعه تقاطع غیر 
همسطح آرش - اسفندیار 209246423-21

123,914,252 0 0 100,000,000 2,000,000 306,859 21,607,393 0 42,832.4 2,893 متر مربع 1401 1397
مهندسی و 

عمران 
شهر تهران

احداث دسترسی آزادراه آزادگان 
به خیابان دستواره 209246523-21

82,500,000 0 0 20,000,000 50,000,000 12,500,000 0 0 837.1 98,549 متر مربع 1401 1399
مهندسی و 

عمران 
شهر تهران

احداث لوپ بزرگراه شهید چمران 
به همت 209246723-21

310,000,000 0 0 10,000,000 300,000,000 0 0 0 33,077.3 9,372 متر مربع 1401 1399
مهندسی و 

عمران 
شهر تهران

احداث رمپ و لوپ بزرگراه آیت 
اله هاشمی با بلوار فرحزادي 209246823-21

182,300,000 0 0 20,000,000 100,000,000 62,300,000 0 0 7,660 23,799 متر مربع 1401 1399
مهندسی و 

عمران 
شهر تهران

احداث تقاطع غیرهمسطح 
باقرشهر 209247023-21

1,492,804,476 0 0 400,000,000 700,000,000 392,804,476 0 0 104,611.4 14,270 متر مربع 1401 1399
مهندسی و 

عمران 
شهر تهران

احداث زیرگذر گلوبندك 209247123-21
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

841,000,000 0 0 641,000,000 200,000,000 0 0 0 12,188.9 68,997 متر مربع 1401 1399
مهندسی و 

عمران 
شهر تهران

احداث تقاطع غیر همسطح 
بزرگراه شهید نواب -  شهید 

تندگویان
209247323-21

250,000,000 0 0 50,000,000 200,000,000 0 0 0 111,111.1 2,250 متر مربع 1401 1400
مهندسی و 

عمران 
شهر تهران

احداث تقاطع غیر همسطح بهار 209247423-21

2,330,000,000 0 0 2,330,000,000 0 0 0 0 46,600,000 50 تعداد 1401 1400
مهندسی و 

عمران 
شهر تهران

تکمیل و اصالح تقاطع هاي غیر 
همسطح بزرگراهی سطح شهر 

تهران
209247523-21

70,000,000 0 0 70,000,000 0 0 0 0 20,000 3,500 متر مربع 1401 1401
مهندسی و 

عمران 
شهر تهران

تکمیل تقاطع غیر همسطح امام 
علی - خاوران 209247623-21

50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0 0 20,000 2,500 متر مربع 1401 1401
مهندسی و 

عمران 
شهر تهران

احداث تقاطع غیر همسطح 
محالتی به بسیج 209247723-21

50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0 0 20,000 2,500 متر مربع 1401 1401
مهندسی و 

عمران 
شهر تهران

طراحی و اجراي پل تقاطع غیر 
همسطح در اتصال مناطق ۱7 و 

۱8 در خیابان متین و خیابان 
فرخنده

209247823-21

100,000,000 0 0 100,000,000 25,000,000 7,971,170 0 0 0 تعمیر، تجهیز و بهسازي تونل 
هاي شهري 20927

100,000,000 0 0 100,000,000 25,000,000 7,971,170 0 0 100,000,000 1 مجموعه 1401 1401
مهندسی و 

عمران 
شهر تهران

تعمیر و نگهداري آسفالت و ابنیه 
تونل هاي ترافیکی 209270123-21

6,380,411,035 0 0 5,310,000,000 2,618,750,000 1,777,471,531 68,058,178 697,956,356 0 خدمات شهري 30000

450,000,000 0 0 300,000,000 150,000,000 0 0 0 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز 
شهري و پیراشهري 30100

450,000,000 0 0 300,000,000 150,000,000 0 0 0 0 احداث و توسعه فضاي سبز معابر 
شهري 30103
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

450,000,000 0 0 300,000,000 150,000,000 0 0 0 22,959.2 19,600 متر مربع 1401 1400

سازمان 
عمرانی 
مناطق 

شهرداري 
تهران

احداث پهنه خیالستان زندگی 301030223-21

238,710,989 0 0 50,000,000 50,000,000 0 50,963,347 87,747,642 0 زیباسازي منظر شهري 30200

238,710,989 0 0 50,000,000 50,000,000 0 50,963,347 87,747,642 0 ساماندهی و مناسب سازي 
میادین و معابر خاص شهر 30204

238,710,989 0 0 50,000,000 50,000,000 0 50,963,347 87,747,642 39,785,164.8 6 مورد 1401 1393

حوزه  
معاونت  
فنی  و 
عمرانی

رفع معارض تاسیساتی پروژه هاي 
عمرانی 302040223-21

1,500,000,000 0 0 1,500,000,000 0 0 0 0 0 مدیریت پسماند 30400

1,500,000,000 0 0 1,500,000,000 0 0 0 0 0 احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات 
جمع آوري و پردازش پسماند 30406

1,500,000,000 0 0 1,500,000,000 0 0 0 0 120,000 12,500 متر مربع 1401 1401
مهندسی و 

عمران 
شهر تهران

توسعه، تجهیز و به روز رسانی 
کارخانجات آسفالتی 304060123-21

3,410,000,000 0 0 3,410,000,000 2,368,750,000 1,723,075,029 0 0 0

طرح هاي هدایت آب هاي 
سطحی و ساماندهی سیل ها، رود 
دره ها و رودخانه هاي عبوري از 

شهر

30700

540,000,000 0 0 540,000,000 424,000,000 373,811,830 0 0 0 کنترل و پایش آب هاي سطحی 
و زیرزمینی 30702

40,000,000 0 0 40,000,000 40,000,000 33,311,830 0 0 1,000,000 40 پروژه 1401 1401 خاکریز آب
احداث شبکه پایش و مانیتورینگ 

بر اساس طرح جامع مدیریت 
آبهاي سطحی شهر تهران

307020223-21

500,000,000 0 0 500,000,000 384,000,000 340,500,000 0 0 71,428.6 7,000 متر طول 1401 1401 خاکریز آب تعمیر و نگهداري کانال هاي 
جمع آوري آب هاي سطحی 307020323-21

2,470,000,000 0 0 2,470,000,000 1,902,500,000 1,328,983,199 0 0 0 احداث شبکه هاي اصلی هدایت و 
جمع آوري آبهاي سطحی 30703
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

2,000,000,000 0 0 2,000,000,000 1,800,000,000 1,276,773,795 0 0 100,000 20,000 متر طول 1401 1401 خاکریز آب مدیریت آب هاي سطحی حوزه 
هاي آبریز و سرشاخه هاي آن 307030423-21

10,000,000 0 0 10,000,000 20,000,000 15,132,679 0 0 1,000,000 10 پروژه 1401 1401 خاکریز آب

مدیریت راهبردي و نظارت عالیه 
بر اجراي پروژه هاي هدایت و 
مدیریت آبهاي سطحی مناطق 

22گانه

307033823-21

110,000,000 0 0 110,000,000 30,000,000 12,480,000 0 0 36,666,666.7 3 پروژه 1401 1401 خاکریز آب مطالعه و اجراي پروژه هاي ایمن 
سازي اضطراري 307033923-21

300,000,000 0 0 300,000,000 32,500,000 23,223,855 0 0 150,000 2,000 متر طول 1401 1401 خاکریز آب

احداث و بهسازي آبگیرها و شفت 
ها و سازه هاي اتصال شبکه 

اصلی هدایت و مدیریت آبهاي 
سطحی

307034523-21

50,000,000 0 0 50,000,000 20,000,000 1,372,870 0 0 50,000,000 1 دستگاه 1401 1401 خاکریز آب
احداث آشغالگیرها بر اساس طرح 

جامع مدیریت آبهاي سطحی 
شهر تهران

307034623-21

400,000,000 0 0 400,000,000 42,250,000 20,280,000 0 0 0 استفاده مجدد از پساب و رواناب 
سطحی 30711

400,000,000 0 0 400,000,000 42,250,000 20,280,000 0 0 100,000,000 4 پروژه 1401 1401 خاکریز آب
پیاده سازي طرح جامع 

ساماندهی و احیا رودخانه ها و 
قنوات شهر تهران

307110123-21

781,700,046 0 0 50,000,000 50,000,000 54,396,501 17,094,831 610,208,714 0 توسعه و نگهداري تاسیسات 
شهري 31000

781,700,046 0 0 50,000,000 50,000,000 54,396,501 17,094,831 610,208,714 0 ایجاد کانال مشترك تأسیسات 
شهري 31005

781,700,046 0 0 50,000,000 50,000,000 54,396,501 17,094,831 610,208,714 1,588.3 492,159 متر 1401 1393
مهندسی و 

عمران 
شهر تهران

احداث تونل مشترك تأسیسات 
شهري 310050123-21

594,285,873 0 0 377,000,000 600,000,000 179,420,341 0 2,285,873 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000

594,285,873 0 0 377,000,000 600,000,000 179,420,341 0 2,285,873 0 تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و 
کاهش خطرپذیري شهر 40300
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

372,285,873 0 0 155,000,000 300,000,000 96,191,099 0 2,285,873 0
توسعه و بهسازي مسیل ها، 

حوضچه هاي رسوبگیر و مخازن 
تعدیل کننده سیالب

40311

55,000,000 0 0 55,000,000 100,000,000 81,191,099 0 0 2,500 22,000 نفر ساعت 1401 1401
مشاور فنی 
و مهندسی 

شهر

بررسی و طراحی مسیل ها و 
عملیاتی کردن طرح جامع 

مدیریت آبهاي سطحی شهر 
تهران

403110123-21

317,285,873 0 0 100,000,000 200,000,000 15,000,000 0 2,285,873 44,575.1 7,118 متر مکعب 1401 1395 خاکریز آب

احداث مخازن تعدیل کننده 
سیالب بر اساس طرح جامع 
مدیریت آبهاي سطحی شهر 

تهران

403111323-21

222,000,000 0 0 222,000,000 300,000,000 83,229,242 0 0 0 مقاوم سازي پل ها و ابنیه فنی 40313

137,000,000 0 0 137,000,000 130,000,000 47,479,963 0 0 6,850 20,000 نفر ساعت 1401 1401
مشاور فنی 
و مهندسی 

شهر

تهیه طرح هاي بهسازي لرزه اي 
پل ها 403130123-21

85,000,000 0 0 85,000,000 170,000,000 35,749,280 0 0 2,555.2 33,265 نفر ساعت 1401 1401
مشاور فنی 
و مهندسی 

شهر

تهیه طرحهاي بهسازي لرزه اي 
ابنیه 403130223-21

3,309,603,626 0 0 1,300,000,000 1,280,000,000 610,063,400 69,540,226 50,000,000 0 شهرسازي و معماري 50000

3,309,603,626 0 0 1,300,000,000 1,280,000,000 610,063,400 69,540,226 50,000,000 0 ساماندهی و نوسازي بافت هاي 
فرسوده و تاریخی 50400

945,444,019 0 0 300,000,000 450,000,000 195,444,019 0 0 0
توسعه و ساماندهی پهنه هاي 
واجد ارزش فرهنگی و طبیعی 

شهر تهران
50404

945,444,019 0 0 300,000,000 450,000,000 195,444,019 0 0 315,148,006.3 3 برنامه 1401 1399

سازمان 
عمرانی 
مناطق 

شهرداري 
تهران

طراحی و اجراي میدانگاه هاي 
پیاده در سطح شهر تهران 504040523-21
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

2,364,159,607 0 0 1,000,000,000 830,000,000 414,619,381 69,540,226 50,000,000 0
هماهنگی تامین زیرساخت ها 
وایجاد محرك توسعه دربافت 

هاي فرسوده شهري
50407

2,364,159,607 0 0 1,000,000,000 830,000,000 414,619,381 69,540,226 50,000,000 50,066.9 47,220 متر مربع 1401 1397

سازمان 
عمرانی 
مناطق 

شهرداري 
تهران

احداث باغ راه حضرت فاطمه 
زهرا (س) (طرح محور نیلوفري) 504070123-21

965,000,000 0 0 935,000,000 450,000,000 131,481,614 0 0 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي 
شهري 60000

330,000,000 0 0 300,000,000 30,000,000 0 0 0 0 تحول اداري و مدیریت عملکرد 60200

330,000,000 0 0 300,000,000 30,000,000 0 0 0 0 بازسازي و تعمیرات اساسی 
ساختمان هاي اداري 60209

330,000,000 0 0 300,000,000 30,000,000 0 0 0 269,387.8 1,225 متر مربع 1401 1400

سازمان 
عمرانی 
مناطق 

شهرداري 
تهران

بازسازي، ایمن سازي و مقاوم 
سازي ساختمانهاي اداري 

شهرداري تهران
602090223-21

635,000,000 0 0 635,000,000 420,000,000 131,481,614 0 0 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500

635,000,000 0 0 635,000,000 420,000,000 131,481,614 0 0 0 بررسی و مطالعه نیازها و امکانات 
شهري 61501

65,000,000 0 0 65,000,000 120,000,000 58,733,642 0 0 2,500 26,000 پروژه 1401 1401
مشاور فنی 
و مهندسی 

شهر

مطالعه و طراحی ساختمانها و 
ابنیه 615010123-21

570,000,000 0 0 570,000,000 300,000,000 72,747,971 0 0 1,815.6 313,940 پروژه 1401 1401
مشاور فنی 
و مهندسی 

شهر

مطالعه و انجام خدمات نظارت 
عالیه، آزمایشگاهی، کنترل کیفی 

و خدمات جنبی پروژه هاي 
شهرداري تهران

615011023-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 حوزه معاونت فنی و عمرانی
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
19,022,683,250 0 جمع کل

359,214,000 0 اجتماعی و فرهنگی 10000
300,000,000 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی 10300
300,000,000 0 فرهنگ سازي و اجراي ورزش هاي همگانی 10305
300,000,000 12,500 24,000 نفر فرهنگ سازي و اجراي ورزش همگانی گسترش ورزش کارکنان شهرداري 1030503-11

8,000,000 0 ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان 10400
8,000,000 0 حمایت از مراکز غیردولتی خیریه، ایتام و مستمندان(کمک) 10405
8,000,000 20,000 400 نفر کمک به افراد بی بضاعت 1040501-11

51,214,000 0 توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و 
هنري

10800

2,214,000 0 ترویج اموردینی، فرهنگ قرآن و معارف اسالمی 10818
2,214,000 221,400 10 مورد ترویج امور دینی، فرهنگ و قرآن و معارف اسالمی 1081801-11

48,000,000 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 10821
48,000,000 4,800,000 10 برنامه اجراي برنامه هاي فرهنگی ویژه کارکنان شهرداري تهران 1082108-11
1,000,000 0 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10823
1,000,000 50,000 20 برنامه فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و معنوي 1082301-11

18,663,469,250 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
18,800,000 0 سیاست گذاري، برنامه ریزي، بودجه ریزي 60100

9,600,000 0 تهیه برنامه هاي راهبردي و میان مدت 60101
3,600,000 1,000 3,600 نفر ساعت پایش ، ارزیابی ، اصالح ، تدقیق شاخص هاي کمی و عملیاتی برنامه عملیاتی پنج ساله سوم 6010101-11
2,400,000 1,000 2,400 نفر ساعت تهیه نظام جامع برنامه ریزي شهر تهران(برنامه راهبردي ، عملیاتی ...) و شاخص هاي کنترل برنامه 

هاي راهبردي و عملیاتی
6010102-11

3,600,000 1,000 3,600 نفر ساعت تهیه نظام جامع سیاست گذاري شهرداري تهران 6010103-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 معاونت برنامه ریزي، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
3,200,000 0 استانداردسازي فعالیت ها و محصوالت مدیریت شهري 60103
2,000,000 1,000 2,000 نفر ساعت استانداردسازي فعالیت ها و محصوالت مدیریت شهري 6010301-11
1,200,000 1,000 1,200 نفر ساعت استاندارسازي و ساماندهی عناصر اطالعاتی پروژه ها 6010302-11
6,000,000 0 تهیه برنامه و بودجه ساالنه 60104
3,000,000 1,000 3,000 نفر ساعت ارتقاء و بهبود نظام مدیریتی ، طراحی و تدوین و پیاده سازي نظام بودجه ریزي (روشهاي بودجه 

ریزي، سامانه هاي مرتبط و ...)
6010401-11

3,000,000 1,000 3,000 نفر ساعت بررسی روش هاي تامین مالی(قرضی-غیرقرضی) پروژهاي بزرگ شهري با تاکید بر اجراي آن توسط 
بخش خصوصی

6010405-11

30,966,000 0 تحول اداري و مدیریت عملکرد 60200
2,952,000 0 طرح تکریم ارباب رجوع 60205
2,952,000 1,000 2,952 نفر ساعت تکریم ارباب رجوع 6020501-11

14,214,000 0 کنترل ونظارت برنظامهاي اداري 60207
2,214,000 1,000 2,214 نفر ساعت برنامه هاي ستاد ارتقاء سالمت اداري و مقابله با فساددر شهرداري تهران 6020701-11
2,000,000 50,000 40 مورد تشویق و صیانت از کارکنان و کارگران  واحدهاي اجرایی (بجز  واحدهاي نظارتی حراست و بازرسی) 

گزارشگر فساد در شهرداري
6020703-11

10,000,000 20,000 500 مورد تشویق و صیانت از شهروندان گزارشگر فساد در شهرداري 6020704-11
5,800,000 0 پایش و ارزیابی راهبردي و عملیاتی 60210
4,600,000 1,000 4,600 نفر ساعت پایش و ارزیابی راهبردي و عملیاتی 6021001-11
1,200,000 1,000 1,200 نفر ساعت مطالعه و تدوین شاخص ها و استانداردهاي پایش مدیریتی - عملیاتی براي تهیه سند تفریغ بودجه 

سنواتی (ریالی و مقداري)
6021003-11

8,000,000 0 کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت هاي شهرداري 60211
5,000,000 1,000 5,000 نفر ساعت کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت هاي شهرداري ، طراحی و تدوین سیستم نظارت مدیریت 

پروژه
6021105-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 معاونت برنامه ریزي، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
3,000,000 1,000 3,000 نفر ساعت نقش شاخص هاي عملکردي در تغییر الگوي بودجه ریزي شرکت هاي وابسته به شهرداري تهران 

مبتنی بر بودجه ریزي بر مبناي عملکرد
6021106-11

7,604,741,250 0 امور پشتیبانی 60800
84,323,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801

238,000 238,000 1 نفر سال حقوق شهردار 6080101-11
72,450,000 115,000 630 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 6080102-11
11,635,000 895,000 13 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080103-11

6,438,780,250 0 مزایا و کمک ها 60802
2,570,000 2,570,000 1 نفر سال مزایاي شهردار 6080201-11

749,700,000 1,190,000 630 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 6080202-11
50,636,250 78,750 643 نفر سال هزینه ناهار 6080203-11
2,795,000 215,000 13 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080204-11

389,015,000 605,000 643 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 6080206-11
4,164,000,000 79,450 52,410 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 6080207-11

679,310,000 1,056,470 643 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 6080208-11
75,874,000 118,000 643 نفر سال پاداش و عیدي 6080209-11

173,610,000 270,000 643 نفر سال ... فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 6080210-11
121,160,000 520,000 233 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 6080211-11
12,860,000 20,000 643 نفر سال 11-6080212 حق عائله مندي، اوالد
17,250,000 75,000 230 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 6080213-11

1,081,638,000 0 خدمات قراردادي 60805
129,480,000 415,000 312 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 6080509-11

14,760,000 1,476,000 10 مورد برگزاري همایش 6080516-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 معاونت برنامه ریزي، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
8,118,000 1,500 5,412 نفر ساعت حق الجلسه اساتید دانشگاهی 6080518-11
7,200,000 450,000 16 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 6080523-11

607,600,000 1,947,436 312 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 6080524-11
166,800,000 10,425,000 16 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 6080525-11
140,400,000 450,000 312 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 6080526-11

7,280,000 455,000 16 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 6080527-11
5,600,000 0 تدوین مقررات و خدمات حقوقی 61000
5,600,000 0 تنظیم لوایح پیشنهادي براي شوراي شهر و سایر مراجع قانونگذاري 61005
5,600,000 1,000 5,600 نفر ساعت تدوین مقررات و خدمات حقوقی 6100501-11

2,020,232,000 0 دیون و تعهدات 61600
2,020,232,000 0 پرداخت هاي انتقالی به کارکنان 61611

520,000 26,000 20 نفر پرداختهاي انتقالی به کارکنان پرداخت به کارکنان غیرشاغل (آماده خدمت) 6161101-11
8,712,000 26,400 330 نفر پرداختهاي انتقالی به کارکنان حقوق وظیفه 6161102-11

2,000,000,000 4,000,000 500 نفر پرداختهاي انتقالی به کارکنان پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان 6161103-11
11,000,000 27,500 400 نفر هزینه فوت شدگان 6161105-11

8,983,130,000 0 موارد پیش بینی نشده 61700
8,983,130,000 0 حمایت از اشخاص و موسسات خصوصی 61702

186,000,000 46,500 4,000 نفر کمک به خانواده ایثارگران شهرداري 6170202-11
22,000,000 55,000 400 نفر کمک هزینه ازدواج وجهیزیه 6170203-11
22,000,000 27,500 800 نفر اعطاي جوائز و کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان 6170204-11

2,612,544,000 197,950 13,198 نفر جبران هزینه راهبري سازمان صندوق بازنشستگی (حقوق و مزایا) 6170207-11
653,136,000 6,531,360 100 مورد جبران هزینه راهبري سازمان صندوق بازنشستگی (سایر هزینه ها) 6170212-11
15,000,000 1,137 13,198 نفر سال کمک به سازمان صندوق بازنشستگی بابت استفاده رایگان از خدمات حمل و نقل عمومی 6170216-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 معاونت برنامه ریزي، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
50,000,000 500,000 100 نفر کمک به هزینه هاي درمانی جانبازان اعصاب و روان 6170221-11
19,000,000 15,200 1,250 نفر کمک به جانبازان اعصاب و روان 6170222-11
54,000,000 120,000 450 نفر کمک به معلولین خانواده شهرداري 6170223-11

100,000,000 100,000 1,000 مورد تحکیم بنیاد خانواده و کمک به بیماران خاص 6170224-11
80,000,000 40,000 2,000 نفر پایش سالمت کارکنان و کارگران شهرداري تهران 6170225-11

696,960,000 52,808 13,198 نفر کمک به سازمان صندوق بازنشستگی بابت حق مسکن بازنشستگان 6170227-11
1,229,360,000 93,147 13,198 نفر کمک به ترمیم حقوق بازنشستگان سازمان بازنشستگی 6170237-11

53,130,000 53,130,000 1 مورد خرید خدمت تامین نیروي انسانی (سایر هزینه ها) 6170245-11
3,190,000,000 241,703 13,198 نفر اجراي همسان سازي حقوق بازنشستگان 6170248-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 معاونت برنامه ریزي، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

22,302,121,889 0 0 11,062,500,000 5,929,180,000 2,461,614,183 946,516,832 4,209,040,428 0 جمع کل

1,324,792,674 0 0 250,000,000 250,200,000 37,558,760 10,221,402 776,812,512 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

1,324,792,674 0 0 250,000,000 250,200,000 37,558,760 10,221,402 776,812,512 0 افزایش ایمنی و هوشمندسازي 
حمل و نقل و ترافیک شهر 20400

1,324,792,674 0 0 250,000,000 250,200,000 37,558,760 10,221,402 776,812,512 0
تعمیر، تجهیز و توسعه زیرساخت 

سیستم هاي هوشمند حمل و 
نقل و ترافیک

20411

1,324,792,674 0 0 250,000,000 250,200,000 37,558,760 10,221,402 776,812,512 26,495,853.5 50 کیلومتر 1401 1393

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

توسعه زیر ساخت فیبر نوري 204110134-21

20,977,329,215 0 0 10,812,500,000 5,678,980,000 2,424,055,422 936,295,430 3,432,227,916 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي 
شهري 60000

52,500,000 0 0 52,500,000 32,500,000 13,271,362 0 0 0 تحول اداري و مدیریت عملکرد 60200

52,500,000 0 0 52,500,000 32,500,000 13,271,362 0 0 0 بازسازي و تعمیرات اساسی 
ساختمان هاي اداري 60209

52,500,000 0 0 52,500,000 32,500,000 13,271,362 0 0 30,000 1,750 متر مربع 1401 1401

معاونت 
برنامه 
ریزي، 
توسعه 
سرمایه 
انسانی و 
امور شورا

نگهداري ساختمانهاي رفاهی 602090134-21

36,711,000 0 0 10,000,000 25,000,000 0 0 1,711,000 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500

36,711,000 0 0 10,000,000 25,000,000 0 0 1,711,000 0 بررسی و مطالعه نیازها و امکانات 
شهري 61501
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 معاونت برنامه ریزي، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

36,711,000 0 0 10,000,000 25,000,000 0 0 1,711,000 3,134.7 11,711 نفر ساعت 1401 1397

معاونت 
برنامه 
ریزي، 
توسعه 
سرمایه 
انسانی و 
امور شورا

تهیه برنامه هاي عملیاتی مربوط 
به برنامه پنج ساله توسعه شهر 
تهران در سطوح منطقه اي و 

محله اي

615010434-21

20,888,118,215 0 0 10,750,000,000 5,621,480,000 2,410,784,061 936,295,430 3,430,516,916 0 توسعه شهر الکترونیک و ارتقاء 
زیرساخت ها و فناوري هاي نوین 62000

2,958,516,086 0 0 1,068,000,000 1,066,200,000 252,187,925 133,390,081 817,084,991 0 تهیه و تولید سخت افزارها، نرم 
افزارها و شبکه هاي کامپیوتري 62001

951,417,613 0 0 200,000,000 135,000,000 77,391,495 87,013,574 452,012,544 1,057,130.7 900 نفرماه 1401 1391

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

تولید و توسعه نرم افزارهاي 
مدیریتی عمومی شهرداري تهران 620010334-21

599,286,844 0 0 180,000,000 125,000,000 30,404,792 21,968,254 241,913,798 914,941.7 655 نفرماه 1401 1391

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

تهیه لیسانس هاي نرم افزاري و 
تامین اینترنت و امنیت شبکه و 

ارتقاء امنیت سایبري
620010534-21

130,979,424 0 0 20,000,000 28,000,000 14,775,650 11,453,832 56,749,942 1,455,326.9 90 نفرماه 1401 1391

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

توسعه پورتال شهرداري 620010734-21

102,138,390 0 0 30,000,000 25,000,000 12,702,248 4,434,844 30,001,298 756,580.7 135 نفرماه 1401 1393

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

ارتقاء امنیت سرویس هاي نرم 
افزاري 620010834-21

86,928,089 0 0 20,000,000 19,200,000 6,794,979 6,543,956 34,389,154 965,867.7 90 نفرماه 1401 1393

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

بسترسازي جهت استفاده از 
امضاء الکترونیک 620010934-21
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

37,765,726 0 0 18,000,000 14,500,000 1,271,850 1,975,621 2,018,255 1,623.3 23,265 نفر ساعت 1401 1397

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

توسعه سیستم مدیریت دانش 620011034-21

90,000,000 0 0 90,000,000 52,000,000 22,519,107 0 0 219,512.2 410 نفرماه 1401 1401

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

استقرار، روزآمد سازي و پشیبانی 
سامانه جامع منابع انسانی 620011134-21

80,000,000 0 0 80,000,000 52,500,000 27,123,980 0 0 222,222.2 360 نفرماه 1401 1401

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

استقرار، روزآمد سازي و پشیبانی 
سامانه هاي مالی و معامالتی 620011234-21

25,000,000 0 0 25,000,000 46,000,000 11,283,438 0 0 227,272.7 110 نفرماه 1401 1401

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

پشتیبانی و توسعه پلتفرم هاي 
تحلیل اطالعات و اشتراك گذاري 

داده
620011334-21

10,000,000 0 0 10,000,000 12,500,000 4,700,088 0 0 222,222.2 45 نفرماه 1401 1401

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

استقرار، روزآمد سازي و 
پشتیبانی سامانه پایش و 

گزارشگري احکام و جداول 
بودجه ساالنه

620011434-21

10,000,000 0 0 10,000,000 12,500,000 4,746,454 0 0 222,222.2 45 نفرماه 1401 1401

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

توسعه، روزآمد سازي و پشتیبانی 
سامانه شفافیت 620011534-21

15,000,000 0 0 15,000,000 12,000,000 575,128 0 0 214,285.7 70 نفرماه 1401 1401

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

استقرار، روزآمد سازي و 
پشتیبانی بازار تهاتر الکترونیک 620011634-21

15,000,000 0 0 15,000,000 30,000,000 4,597,301 0 0 214,285.7 70 نفرماه 1401 1401

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

تولید و توسعه نرم افزار و سامانه 
هاي محاسبات و پایش عملکرد 

شوراي اسالمی شهر تهران
620011734-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

20,000,000 0 0 20,000,000 20,000,000 8,503,282 0 0 222,222.2 90 نفرماه 1401 1401

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

الکترونیکی کردن فرآیندهاي 
اولویت دار محمل فساد 620011834-21

20,000,000 0 0 20,000,000 22,000,000 19,997,535 0 0 222,222.2 90 نفرماه 1401 1401

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

استقرار سامانه خزانه داري 
الکترونیک 620011934-21

10,000,000 0 0 10,000,000 10,000,000 4,800,600 0 0 222,222.2 45 نفرماه 1401 1401

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

استقرار، روزآمد سازي و 
پشتیبانی سامانه پایش و 

گزارشگري احکام برنامه پنج ساله 
سوم توسعه

620012034-21

210,000,000 0 0 10,000,000 200,000,000 0 0 0 210,000,000 1 پروژه 1401 1400

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

ایجاد و توسعه بستر امن مکاتبات 
الکترونیکی طبقه بندي شده 620012134-21

480,000,000 0 0 230,000,000 250,000,000 0 0 0 1,142,857.1 420 نفرماه 1401 1400

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

ایجاد و توسعه و نگهداري 
زیرساختهاي هوشمند مبتنی بر 

فناوري اینترنت اشیا
620012234-21

65,000,000 0 0 65,000,000 0 0 0 0 203,125 320 نفرماه 1401 1401

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

پشتیبانی و توسعه میز خدمت 
شهروندي و شهرداري 620032034-21

1,114,207,770 0 0 275,000,000 302,000,000 93,691,171 55,837,516 387,679,083 0
پردازش داده ها و ارائه خدمات و 

 سرویس هاي اطالعات مکانی
(GIS)

62002

290,019,999 0 0 65,000,000 60,000,000 26,642,070 26,361,972 112,015,957 29,001,999.9 10 سامانه 1401 1391

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

ایجاد و توسعه سرویس هاي 
اطالعات مکانی 620020134-21
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

824,187,771 0 0 210,000,000 242,000,000 67,049,101 29,475,544 275,663,126 103,023.5 8,000
کیلومتر 

مربع 1401 1391

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

تهیه و بروزرسانی نقشه ها، 
اطلسها و داده هاي مکانی 620020234-21

1,331,000,000 0 0 1,331,000,000 877,710,000 474,176,592 0 0 0 ارائه سرویس هاي اینترنت، 
امنیت و مانیتورینگ شبکه 62003

6,000,000 0 0 6,000,000 8,000,000 3,318,380 0 0 2,500 2,400 پرونده 1401 1401

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

ارائه خدمات جهت پرونده هاي 
ارجاعی به کمیسیون ماده صد 620030534-21

80,000,000 0 0 80,000,000 60,000,000 33,722,363 0 0 6,666,666.7 12 ماه 1401 1401

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

پشتیبانی دیتاسنتر و تاسیسات 620030734-21

120,000,000 0 0 120,000,000 140,200,000 80,821,515 0 0 10,000,000 12 ماه 1401 1401

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

پشتیبانی شبکه دیتا شهرداري 620030834-21

30,000,000 0 0 30,000,000 24,500,000 18,949,316 0 0 2,500,000 12 ماه 1401 1401

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

پشتیبانی شبکه بی سیم 620030934-21

60,000,000 0 0 60,000,000 46,260,000 18,821,314 0 0 5,000,000 12 ماه 1401 1401

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

پشتیبانی مخابرات و تلفن 620031034-21

180,000,000 0 0 180,000,000 88,000,000 30,415,187 0 0 15,000,000 12 ماه 1401 1401

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

پشتیبانی از تجهیزات برق 
اضطراري 620031134-21
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

85,000,000 0 0 85,000,000 25,000,000 13,125,567 0 0 170,000 500 پرونده 1401 1401

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

آرشیو الکترونیکی و اسکن پرونده 
ها 620031234-21

45,000,000 0 0 45,000,000 35,000,000 17,362,819 0 0 3,750,000 12 ماه 1401 1401

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

(GIS) پشتیبانی 620031334-21

110,000,000 0 0 110,000,000 84,750,000 46,566,256 0 0 9,166,666.7 12 ماه 1401 1401

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

پشتیبانی و تامین تجهیزات ویژه 
الکترونیکی 620031534-21

440,000,000 0 0 440,000,000 200,000,000 118,115,863 0 0 36,666,666.7 12 ماه 1401 1401

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

پشتیبانی از سخت افزار و 
تجهیزات رایانه اي 620031634-21

120,000,000 0 0 120,000,000 111,000,000 77,188,592 0 0 10,000,000 12 ماه 1401 1401

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

پشتیبانی از نرم افزار 620031734-21

55,000,000 0 0 55,000,000 55,000,000 15,769,420 0 0 4,583,333.3 12 ماه 1401 1401

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

پشتیبانی و توسعه موزه نقشه و 
رصدخانه 620031834-21

464,337,965 0 0 115,000,000 87,000,000 46,923,915 25,148,973 190,265,077 0 تولید و نشر آمار و اطالعات 62004

157,940,486 0 0 30,000,000 32,000,000 17,315,980 12,529,730 66,094,776 1,254.1 125,940 نفر ساعت 1401 1392

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

ارتقاء سطح دانش (آي تی) 620040134-21
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

125,403,332 0 0 35,000,000 20,000,000 10,543,357 3,391,235 56,468,740 125,403,332 1 مورد 1401 1392

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

پشتیبانی و توسعه سامانه هاي 
نظارت همگانی 620040234-21

180,994,147 0 0 50,000,000 35,000,000 19,064,578 9,228,008 67,701,561 804,418.4 225 نفرماه 1401 1391

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

ایجاد، توسعه و نگهداري سرویس 
هاي آماري 620040334-21

557,551,784 0 0 200,000,000 191,250,000 26,793,952 22,543,956 116,963,876 0 توسعه شبکه مخابراتی 62007

307,696,710 0 0 100,000,000 51,250,000 25,304,273 21,811,514 109,330,923 205,131.1 1,500 ترمینال 1401 1391

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

VOIP ایجاد و توسعه تلفن 620070134-21

249,855,074 0 0 100,000,000 140,000,000 1,489,679 732,442 7,632,953 2,776,167.5 90 ترمینال 1401 1388

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

ایجاد و توسعه شبکه بی سیم 
شهرداري تهران 620070234-21

3,952,342,782 0 0 1,350,000,000 1,332,400,000 723,027,461 151,611,546 395,303,775 0  توسعه و تجهیز مراکز داده ها
(Data Center) 62008

3,652,342,782 0 0 1,250,000,000 1,132,400,000 723,027,461 151,611,546 395,303,775 121,744,759.
4 30 دستگاه 1401 1387

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

تامین تجهیزات دیتا سنتر 620080134-21

300,000,000 0 0 100,000,000 200,000,000 0 0 0 150,000,000 2 دستگاه 1401 1400

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

احداث و تجهیز مرکز داده جدید 
و  مراکز داده اقماري شهرداري 620080234-21

1,546,408,974 0 0 315,000,000 298,000,000 159,825,115 80,311,043 693,272,816 0 (Data ) توسعه شبکه داده ها 62009

1,275,504,201 0 0 230,000,000 245,000,000 129,928,945 64,744,170 605,831,086 42,516,806.7 30 مرکز 1401 1383

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

(Lan -Wan) توسعه شبکه دیتا 620090134-21
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

78,264,145 0 0 15,000,000 15,500,000 7,307,717 6,195,773 34,260,655 26,088 3,000 نود 1401 1390

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

توسعه شبکه شهروندي (وایفاي) 620090234-21

192,640,628 0 0 70,000,000 37,500,000 22,588,453 9,371,100 53,181,075 192,640,628 1 مرکز 1401 1394

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

توسعه مرکز کنترل ترافیک 
شبکه و خدمات 620090334-21

1,539,323,001 0 0 580,000,000 326,250,000 127,999,504 74,946,922 430,126,575 0 تهیه و نصب تجهیزات سخت  
افزاري 62010

1,329,323,001 0 0 370,000,000 326,250,000 127,999,504 74,946,922 430,126,575 2,658,646 500 دستگاه 1401 1385

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

تامین تجهیزات رایانه اي و سخت 
افزاري 620100134-21

210,000,000 0 0 210,000,000 0 0 0 0 840,000 250 دستگاه 1401 1401

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

تامین و توسعه تجهیزات برق 
اضطراري 620100234-21

300,000,000 0 0 100,000,000 200,000,000 0 0 0 0 توسعه ارتباطات و استارت آپ 
هاي حوزه رسانه 62011

300,000,000 0 0 100,000,000 200,000,000 0 0 0 821,917.8 365 نفرماه 1401 1400

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

ایجاد و توسعه مرکز پایش و 
کنترل شهر هوشمند 620110134-21

7,000,000 0 0 7,000,000 10,000,000 12,662,051 0 0 0 مدیریت و نظارت بر دفاتر 
خدمات الکترونیک 62012

7,000,000 0 0 7,000,000 10,000,000 12,662,051 0 0 58,333.3 120 تعداد مرکز 1401 1401

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

پشتیبانی از دفاتر خدمات 
الکترونیک 620120134-21
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

50,000,000 0 0 50,000,000 38,800,000 22,460,788 0 0 0
بهبود و پایش فعالیت هاي 

مرتبط با فناوري اطالعات و 
(ICT) ارتباطات

62013

50,000,000 0 0 50,000,000 38,800,000 22,460,788 0 0 185,185.2 270 نفرماه 1401 1401

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

بهبود و پایش فرآیندهاي مرتبط 
با اي سی تی 620130134-21

7,067,429,853 0 0 5,359,000,000 891,870,000 471,035,585 392,505,393 399,820,723 0 توسعه و ارائه خدمات شهروندي 
غیرحضوري و الکترونیک 62014

460,108,117 0 0 65,000,000 95,000,000 50,214,206 53,889,342 196,004,569 1,559,688.5 295 نفرماه 1401 1391

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

توسعه سرویس هاي شهروندي و 
پرداخت الکترونیکی درگاه واحد 

(تهران من) خدمات شهرداري 
تهران

620140134-21

152,313,328 0 0 32,000,000 32,000,000 17,229,776 13,720,835 57,362,717 1,050,436.7 145 نفرماه 1401 1391

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

توسعه پورتال اینترنتی و موبایل 
شهر تهران 620140234-21

15,000,000 0 0 15,000,000 15,500,000 6,410,027 0 0 208,333.3 72 نفرماه 1401 1401

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

آموزش خدمات الکترونیک 
شهروندي 620140334-21

70,000,000 0 0 70,000,000 45,000,000 15,914,056 0 0 1,750 40,000 ترمینال 1401 1401

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

ایجاد و فراگیرسازي کارت 
هوشمند مشترك شهروندي 620140434-21

200,000,000 0 0 200,000,000 79,000,000 27,550,063 0 0 10,000 20,000 تعداد 1401 1401

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

تامین و پشتیبانی تجهیزات 
نظارت تصویري و ارتباطات 

یکپارچه
620140534-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 معاونت برنامه ریزي، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

7,000,000 0 0 7,000,000 19,250,000 12,872,722 0 0 140,000 50 نفرماه 1401 1401

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

تهیه و تدوین نظام ها، اسناد و 
آئین نامه هاي فناوري اطالعات و 

ارتباطات
620140634-21

57,532,275 0 0 50,000,000 4,520,000 3,012,275 0 0 5,753,227.5 10 پروژه 1401 1395

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

توسعه سامانه هاي مشارکت 
شهروندي و گردشگري 620140734-21

137,429,199 0 0 55,000,000 50,000,000 17,455,092 12,483,126 2,490,981 549,716.8 250 نفرماه 1401 1397

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

استقرار نظام جامع آماري 620140834-21

1,133,046,934 0 0 180,000,000 250,000,000 246,672,388 312,412,090 143,962,456 1,133,046,93
4 1 واحد 1401 1397

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

توسعه خدمات و سامانه هاي 
شهر هوشمند 620140934-21

30,000,000 0 0 30,000,000 50,000,000 25,627,369 0 0 222,222.2 135 نفرماه 1401 1401

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

توسعه خدمات و سامانه هاي 
شهر هوشمند-ارتباط یکپارچه با 

شهروند
620141034-21

40,000,000 0 0 40,000,000 32,500,000 20,805,421 0 0 216,216.2 185 نفرماه 1401 1401

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

توسعه خدمات و سامانه هاي 
شهر هوشمند-مدیریت یکپارجه 

پسماند
620141134-21

45,000,000 0 0 45,000,000 40,500,000 15,474,375 0 0 219,512.2 205 نفرماه 1401 1401

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

توسعه خدمات و سامانه هاي 
هوشمند-حمل و نقل پاك 620141234-21

20,000,000 0 0 20,000,000 28,600,000 11,797,816 0 0 222,222.2 90 نفرماه 1401 1401

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

توسعه خدمات و سامانه هاي 
شهر هوشمند-کنترل هوشمند 

آلودگی هاي محیطی
620141334-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 معاونت برنامه ریزي، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

200,000,000 0 0 50,000,000 150,000,000 0 0 0 869,565.2 230 نفرماه 1401 1400

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

ایجاد و توسعه و نگهداري درگاه 
تبادل داده هاي شهري 620141434-21

2,000,000,000 0 0 2,000,000,000 0 0 0 0 2,000,000,00
0 1 ندارد 1401 1401

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

توسعه فناوري نوین شهر 
هوشمند 620141534-21

1,500,000,000 0 0 1,500,000,000 0 0 0 0 1,500,000,00
0 1 ندارد 1401 1401

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

توسعه نوآوري شهري 620141634-21

1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 0 0 0 0 1,000,000,00
0 1 ندارد 1401 1401

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

توسعه پلتفرم هاي کاربردي شهر 
هوشمند 620141734-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 معاونت برنامه ریزي، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

120,000,000 0 0 120,000,000 173,000,000 0 0 0 0 جمع کل

120,000,000 0 0 120,000,000 173,000,000 0 0 0 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي 
شهري 60000

120,000,000 0 0 120,000,000 173,000,000 0 0 0 0 دیون و تعهدات 61600

120,000,000 0 0 120,000,000 173,000,000 0 0 0 0 وام قرض الحسنه مسکن کارکنان 61612

100,000,000 0 0 100,000,000 63,000,000 0 0 0 100,000 1,000 نفر 1401 1401

معاونت 
برنامه 
ریزي، 
توسعه 
سرمایه 
انسانی و 
امور شورا

وام قرض الحسنه  ضروري و 
اضطراري کارکنان 616120134-31

10,000,000 0 0 10,000,000 10,000,000 0 0 0 200,000 50 نفر 1401 1401

معاونت 
برنامه 
ریزي، 
توسعه 
سرمایه 
انسانی و 
امور شورا

کمک ودیعه مسکن خانواده 
ایثارگران و شهدا 616120234-31

10,000,000 0 0 10,000,000 100,000,000 0 0 0 200,000 50 نفر 1401 1401

معاونت 
برنامه 
ریزي، 
توسعه 
سرمایه 
انسانی و 
امور شورا

وام قرض الحسنه تامین تجهیزات 
پرسنل دورکار 616120334-31
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جدول شماره (10) - بودجه پیشنهادي سال 1401 معاونت برنامه ریزي، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا
اعتبارات تملک دارائی هاي مالی 





مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
1,346,677,225 0 جمع کل

151,000,000 0 اجتماعی و فرهنگی 10000
151,000,000 0 توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و 

هنري
10800

150,000,000 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 10821
150,000,000 3,750,000 40 برنامه اجراي برنامه هاي فرهنگی، هنري و گردشگري در اراضی عباس آباد 1082103-11

1,000,000 0 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10823
1,000,000 10,000 100 برنامه فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و معنوي 1082301-11

143,220,725 0 خدمات شهري 30000
118,857,600 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
118,857,600 0 نگهداري فضاي سبز 30106
33,537,600 190 176,900 متر مربع نگهداري فضاي سبز باغ موزه دفاع مقدس 3010613-11
49,320,000 75 655,000 متر مربع نگهداري فضاي سبز بوستان طالقانی-شرکت نوسازي عباس آباد 3010614-11
36,000,000 960 37,500 متر مربع نگهداري فضاي سبز بوستان بهشت مادران 3010615-11
24,363,125 0 مدیریت پسماند 30400
24,363,125 0 رفت و روب شهري 30408
24,363,125 305 80,000 متر مربع رفت و روب و جمع آوري مکانیزه پسماند در سطح محدوده اراضی عباس آباد 3040803-11

1,040,456,500 0 شهرسازي و معماري 50000
26,350,000 0 تهیه، نظارت و راهبري طرح هاي توسعه شهري شهر تهران 50100
26,350,000 0 آموزش شهروندي در حوزه شهرسازي و معماري 50114
6,350,000 635,000 10 برنامه آموزش شهروندي در حوزه شهرسازي و معماري 5011401-11

20,000,000 1,000,000 20 برنامه برگزاري مسابقات، برپایی سمینار ها، جشنواره ها و ارتباطات بین المللی معاونت شهرسازي و 
معماري

5011402-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 حوزه معاونت شهرسازي و معماري
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
1,014,106,500 0 امور پشتیبانی 50900

27,370,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 50901
27,370,000 115,000 238 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 5090102-11

693,701,500 0 مزایا و کمک ها 50902
283,220,000 1,190,000 238 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 5090202-11
18,742,500 78,750 238 نفر سال هزینه ناهار 5090203-11

143,990,000 605,000 238 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 5090206-11
64,000,000 400,000 160 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 5090207-11
40,460,000 170,000 238 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 5090208-11
28,084,000 118,000 238 نفر سال پاداش و عیدي 5090209-11
64,260,000 270,000 238 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 5090210-11
40,560,000 520,000 78 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 5090211-11
4,760,000 20,000 238 نفر سال 11-5090212 حق عائله مندي، اوالد
5,625,000 75,000 75 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 5090213-11

293,035,000 0 خدمات قراردادي 50905
63,080,000 415,000 152 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 5090509-11

450,000 450,000 1 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 5090510-11
159,600,000 1,050,000 152 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 5090511-11

1,050,000 1,050,000 1 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 5090512-11
68,400,000 450,000 152 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 5090513-11

455,000 455,000 1 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 5090514-11
12,000,000 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
10,000,000 0 امور پشتیبانی 60800
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 حوزه معاونت شهرسازي و معماري
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
10,000,000 0 خدمات قراردادي 60805
10,000,000 100,000 100 نفر ساعت حق الجلسات اساتید کمیته هاي تخصصی شهرسازي و معماري 6080515-11
2,000,000 0 دیپلماسی شهري 62200
2,000,000 0 توسعه همکاري هاي بین المللی در حوزه مدیریت شهري 62202
1,000,000 1,000,000 1 مورد دبیرخانه اجالس جهانی جهانگردي 6220202-11
1,000,000 1,000,000 1 مورد میزبانی مجمع جهانی گردشگري 6220203-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 حوزه معاونت شهرسازي و معماري
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

15,735,509,478 0 0 5,450,000,000 6,399,900,000 2,586,203,855 976,196,662 3,419,975,610 0 جمع کل

480,000,000 0 0 180,000,000 330,000,000 7,270,084 0 0 0 اجتماعی و فرهنگی 10000

480,000,000 0 0 180,000,000 330,000,000 7,270,084 0 0 0

توسعه و حمایت از زیرساخت ها، 
ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح 

هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی 
و هنري

10800

450,000,000 0 0 150,000,000 300,000,000 0 0 0 0 توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري 10801

450,000,000 0 0 150,000,000 300,000,000 0 0 0 450,000,000 1 پروژه 1401 1400 نوسازي  
عباس آباد احداث یادمان سرباز وطن 108010237-21

30,000,000 0 0 30,000,000 30,000,000 7,270,084 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی 
و هنري 10809

15,000,000 0 0 15,000,000 15,000,000 5,760,237 0 0 6,250 2,400 متر مربع 1401 1401 نوسازي  
عباس آباد

نگهداري فضاهاي فرهنگی و 
هنري در سطح اراضی عباس آباد 108090137-21

15,000,000 0 0 15,000,000 15,000,000 1,509,848 0 0 50 300,000 متر مربع 1401 1401 نوسازي  
عباس آباد نگهداري بوستان بهشت مادران 108090237-21

136,687,530 0 0 65,000,000 70,000,000 1,687,530 0 0 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

136,687,530 0 0 65,000,000 70,000,000 1,687,530 0 0 0 توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور 
و مرور شهري 20900

136,687,530 0 0 65,000,000 70,000,000 1,687,530 0 0 0 احداث، تجهیز و بهسازي پیاده 
روها و پیاده راه ها 20930

136,687,530 0 0 65,000,000 70,000,000 1,687,530 0 0 2,226.2 61,400 متر مربع 1402 1399 نوسازي  
عباس آباد

اتصال شبکه معابر اراضی عباس 
آباد به بافت پیرامونی 209300237-21

456,044,732 0 0 120,000,000 232,000,000 80,068,255 23,976,477 0 0 خدمات شهري 30000

456,044,732 0 0 120,000,000 232,000,000 80,068,255 23,976,477 0 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز 
شهري و پیراشهري 30100

100,000,000 0 0 20,000,000 80,000,000 0 0 0 0 احداث و توسعه بوستان و 
تفرجگاه 30102

100,000,000 0 0 20,000,000 80,000,000 0 0 0 20,408.2 4,900 نفر ساعت 1401 1399 نوسازي  
عباس آباد مطالعه و اجراي مسیر طبیعت 301020237-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 حوزه معاونت شهرسازي و معماري
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

356,044,732 0 0 100,000,000 152,000,000 80,068,255 23,976,477 0 0 احداث و توسعه فضاي سبز معابر 
شهري 30103

356,044,732 0 0 100,000,000 152,000,000 80,068,255 23,976,477 0 1,112.6 320,000 متر مربع 1401 1397 نوسازي 
شهر تهران ایجاد فضاي سبز در بافت فرسوده 301030137-21

13,875,597,124 0 0 4,617,500,000 5,206,400,000 2,442,828,704 946,093,977 3,347,297,432 0 شهرسازي و معماري 50000

549,522,499 0 0 373,000,000 421,000,000 35,626,244 4,524,369 61,447,446 0 تهیه، نظارت و راهبري طرح هاي 
توسعه شهري شهر تهران 50100

60,000,000 0 0 60,000,000 60,000,000 19,650,913 0 0 0 تهیه، تکمیل و بازنگري طرح 
تفصیلی 50101

60,000,000 0 0 60,000,000 60,000,000 19,650,913 0 0 2,500 24,000 نفر ساعت 1401 1401

حوزه  
معاونت  

شهرسازي  
و معماري

بازنگري طرح تفصیلی شهر تهران 501011237-21

489,522,499 0 0 313,000,000 361,000,000 15,975,331 4,524,369 61,447,446 0 ساماندهی نما و سیماي شهري 50113

30,000,000 0 0 30,000,000 18,000,000 7,267,987 0 0 74,074.1 405 نفرماه 1401 1401

حوزه  
معاونت  

شهرسازي  
و معماري

کنترل، نظارت و ارتقاء کیفیت 
ساخت و ساز شهري 501130137-21

23,000,000 0 0 23,000,000 23,000,000 3,751,089 0 0 1,000,000 23 پروژه 1401 1401

حوزه  
معاونت  

شهرسازي  
و معماري

ارتقاء کیفیت طراحی شهري و 
معماري در تهران 501130237-21

200,000,000 0 0 200,000,000 200,000,000 3,784,718 0 0 74,990.6 2,667 نفرماه 1401 1401

حوزه  
معاونت  

شهرسازي  
و معماري

ارتقاي کیفیت محیطی با اجراي 
پروژه هاي الگوي مناسب سازي 

فضاهاي شهري
501130337-21

10,000,000 0 0 10,000,000 10,000,000 620,853 0 0 76,923.1 130 نفرماه 1401 1401

حوزه  
معاونت  

شهرسازي  
و معماري

نظارت بر طراحی شهري و 
معماري پروژه هاي شاخص شهر 

تهران
501130437-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

86,522,499 0 0 10,000,000 10,000,000 550,684 4,524,369 61,447,446 4,806,805.5 18 پروژه 1401 1393

حوزه  
معاونت  

شهرسازي  
و معماري

عملیات عمرانی مرتبط با اصالح 
سیما و نماي ساختمان هاي 

منتخب شهر تهران
501130537-21

140,000,000 0 0 40,000,000 100,000,000 0 0 0 14,000 10,000 متر مربع 1401 1400

حوزه  
معاونت  

شهرسازي  
و معماري

بهسازي و توسعه اماکن عمومی و 
فضاهاي شهري محور خیابان 

ولیعصر
501130637-21

393,285,317 0 0 318,000,000 325,000,000 9,095,219 2,303,780 26,482,692 0 ساماندهی حریم شهر 50300

240,000,000 0 0 240,000,000 240,000,000 0 0 0 0 اجراي طرح هاي عمرانی حریم 50301

240,000,000 0 0 240,000,000 240,000,000 0 0 0 400,000 600
کیلومتر 

مربع 1401 1401

حوزه  
معاونت  

شهرسازي  
و معماري

عملیات عمرانی واقع در حریم 
سطح شهر تهران 503010137-22

153,285,317 0 0 78,000,000 85,000,000 9,095,219 2,303,780 26,482,692 0 تهیه طرح هاي ساماندهی 
موضعی و موضوعی ویژه حریم 50302

20,000,000 0 0 20,000,000 20,000,000 7,596,374 0 0 13,745.7 1,455 تعداد 1401 1401

حوزه  
معاونت  

شهرسازي  
و معماري

تعیین و تدقیق و عالمتگذاري 
خط حریم شهر تهران 503020137-21

39,499,792 0 0 12,000,000 12,000,000 791,544 0 14,708,248 19,749,896 2 پروژه 1401 1391

حوزه  
معاونت  

شهرسازي  
و معماري

تدقیق و اجراي مرز محدوده 
طرح هاي هادي مصوب 

روستاهاي واقع در حریم شهر 
تهران

503020237-21

61,684,482 0 0 20,000,000 27,000,000 606,258 2,303,780 11,774,444 15,421,120.5 4 پروژه 1401 1394

حوزه  
معاونت  

شهرسازي  
و معماري

تهیه و اجراي طرحهاي ویژه 
ساماندهی حریم شهر تهران 503020337-21

12,101,043 0 0 6,000,000 6,000,000 101,043 0 0 5,042.1 2,400 نفر ساعت 1401 1399

حوزه  
معاونت  

شهرسازي  
و معماري

تکمیل و تصویب طرح ساختاري 
حریم 503020437-21
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

20,000,000 0 0 20,000,000 20,000,000 0 0 0 66,666.7 300 مورد 1401 1401

حوزه  
معاونت  

شهرسازي  
و معماري

نظارت برتحوالت کالبدي حریم با 
استفاده از فناوري هاي جدید 503020537-21

12,932,789,308 0 0 3,926,500,000 4,460,400,000 2,398,107,241 939,265,828 3,259,367,294 0 ساماندهی و نوسازي بافت هاي 
فرسوده و تاریخی 50400

265,000,000 0 0 165,000,000 185,000,000 37,628,460 0 0 0

شناسایی، حفظ، احیا، ساماندهی 
و مرمت بافتها، محورها، محوطه 

ها و محالت واجد ارزش  
فرهنگی و تاریخی شهر تهران

50402

85,000,000 0 0 85,000,000 85,000,000 37,628,460 0 0 85,000 1,000 نفرماه 1401 1401

حوزه  
معاونت  

شهرسازي  
و معماري

ساماندهی و مرمت بافت ها، 
محورها و محوطه ها و محالت 

واجد ارزش فرهنگی  ـ  تاریخی 
شهر تهران و تهیه طرح تفصیلی 

منطقه تاریخی شهر

504020137-21

180,000,000 0 0 80,000,000 100,000,000 0 0 0 90,000 2,000 متر مربع 1401 1400

حوزه  
معاونت  

شهرسازي  
و معماري

راه اندازي و ایجاد خانه معمار و 
شهرساز و موزه شهر و معماري 504020437-21

5,695,381,472 0 0 620,000,000 920,000,000 685,698,219 450,461,851 3,019,221,401 0
توسعه و ساماندهی پهنه هاي 
واجد ارزش فرهنگی و طبیعی 

شهر تهران
50404

3,244,745,729 0 0 350,000,000 300,000,000 270,149,749 188,767,727 2,135,828,253 47,025.3 69,000 متر مربع 1401 1387 نوسازي  
عباس آباد

زیرساختهاي مجموعه ها و عرصه 
هاي طبیعی شرکت نوسازي 

عباس آباد
504040237-21

1,846,549,338 0 0 150,000,000 500,000,000 379,178,058 165,700,000 651,671,280 13,754.7 134,249 متر مربع 1401 1388 نوسازي  
عباس آباد

توسعه و ساماندهی مجموعه 
فردوسی (باغ هنر)ـ شرکت 

نوسازي عباس آباد
504041437-21

101,687,826 0 0 20,000,000 20,000,000 1,783,090 4,707,570 55,197,166 101,687.8 1,000 تعداد 1401 1393 نوسازي  
عباس آباد

احداث و توسعه مبلمان شهري 
براي کلیه پارکها شرکت نوسازي 

عباس آباد
504041937-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 حوزه معاونت شهرسازي و معماري
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

502,398,579 0 0 100,000,000 100,000,000 34,587,323 91,286,554 176,524,702 22,837.3 21,999 متر مربع 1401 1394 نوسازي  
عباس آباد

احداث دریاچه هنر - شرکت 
نوسازي عباس آباد 504042137-21

400,000,000 0 0 400,000,000 350,000,000 421,357,784 0 0 0
بازپیرایی، ترمیم و تجهیز پهنه 

هاي واجد ارزش فرهنگی و 
طبیعی شهر تهران

50405

400,000,000 0 0 400,000,000 350,000,000 421,357,784 0 0 1,403.5 284,999 متر مربع 1401 1401 نوسازي  
عباس آباد

نگهداري مجموعه ها و عرصه 
هاي طبیعی شرکت نوسازي 

عباس آباد
504050137-21

5,544,729,744 0 0 2,236,500,000 2,055,400,000 867,767,831 488,803,977 240,145,893 0
هماهنگی تامین زیرساخت ها 
وایجاد محرك توسعه دربافت 

هاي فرسوده شهري
50407

300,000,000 0 0 300,000,000 300,000,000 43,887,957 0 0 7,500 40,000 متر مربع 1401 1401 نوسازي 
شهر تهران

تسهیل در اجراي پروژه هاي 
نوسازي در بافت فرسوده 504070137-21

2,090,868,142 0 0 1,000,000,000 397,750,000 278,894,683 202,126,211 212,097,248 4,181,736.3 500 واحد 1401 1397 نوسازي 
شهر تهران

تکمیل مسکن جایگزین در بافت 
فرسوده 504070237-21

2,049,857,492 0 0 500,000,000 800,000,000 435,131,081 286,677,766 28,048,645 136,657.2 15,000 متر مربع 1401 1397 نوسازي 
شهر تهران

طراحی و اجراي پروژه هاي 
بهسازي محیطی در بافت فرسوده 504070337-21

1,104,004,110 0 0 436,500,000 557,650,000 109,854,110 0 0 129,882.8 8,500 متر مربع 1401 1399 نوسازي 
شهر تهران

اجراي پروژه هاي بازآفرینی 
شهري 504070637-21

490,000,000 0 0 490,000,000 450,000,000 362,976,855 0 0 0 تسهیلگري و ترویج فرهنگ 
نوسازي بافت هاي فرسوده 50408

440,000,000 0 0 440,000,000 400,000,000 335,180,406 0 0 10,731,707.3 41 تعداد مرکز 1401 1401 نوسازي 
شهر تهران

تسهیلگري و ترویج فرهنگ 
نوسازي بافت هاي فرسوده 504080137-21

50,000,000 0 0 50,000,000 50,000,000 27,796,449 0 0 125,000 400 پروژه 1401 1401 نوسازي 
شهر تهران

تهیه طرح ها و برنامه هاي 
بازآفرینی شهري 504080237-21

537,678,092 0 0 15,000,000 500,000,000 22,678,092 0 0 0 تملک امالك جهت ساماندهی و 
نوسازي بافت هاي فرسوده 50409

537,678,092 0 0 15,000,000 500,000,000 22,678,092 0 0 430,142.5 1,250 متر مربع 1401 1397 نوسازي 
شهر تهران

تملک اراضی و امالك جهت 
ساماندهی و نوسازي بافت هاي 

فرسوده،سطح شهر تهران
504090137-21
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

787,180,092 0 0 467,500,000 561,500,000 54,349,281 6,126,208 72,678,178 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي 
شهري 60000

55,000,000 0 0 5,000,000 50,000,000 0 0 0 0 تحول اداري و مدیریت عملکرد 60200

55,000,000 0 0 5,000,000 50,000,000 0 0 0 0 بازسازي و تعمیرات اساسی 
ساختمان هاي اداري 60209

55,000,000 0 0 5,000,000 50,000,000 0 0 0 55,000,000 1 پروژه 1401 1400 نوسازي  
عباس آباد ترویج و حمایت از تولید ملی 602090237-21

632,180,092 0 0 412,500,000 461,500,000 54,349,281 6,126,208 72,678,178 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500

270,875,706 0 0 190,000,000 200,000,000 24,346,012 0 0 0 بررسی و مطالعه نیازها و امکانات 
شهري 61501

20,000,000 0 0 20,000,000 20,000,000 642,465 0 0 20,000,000 1 پروژه 1401 1401

حوزه  
معاونت  

شهرسازي  
و معماري

نظارت و راهبري نحوه اجراي 
طرحهاي توسعه شهري شهر 

تهران
615010137-21

20,000,000 0 0 20,000,000 20,000,000 3,951,949 0 0 20,000,000 1 پروژه 1401 1401

حوزه  
معاونت  

شهرسازي  
و معماري

ارتقاء مکانیزاسیون و 
هوشمندسازي سامانه شهرسازي 615010237-21

40,000,000 0 0 40,000,000 40,000,000 18,875,892 0 0 40,000,000 1 پروژه 1401 1401

حوزه  
معاونت  

شهرسازي  
و معماري

اصالح ساختار و بهبود فرآیندها 
درحوزه معاونت شهرسازي و 

معماري
615010337-21

40,000,000 0 0 40,000,000 40,000,000 0 0 0 40,000,000 1 پروژه 1401 1401

حوزه  
معاونت  

شهرسازي  
و معماري

بازنگري در ضوابط و مقررات و 
اصالح فرایند ها و ساز و کارهاي 

موثر بر صدور پروانه و گواهی 
ساختمان

615010437-21

150,875,706 0 0 70,000,000 80,000,000 875,706 0 0 2,514.6 60,000 نفر ساعت 1401 1399

حوزه  
معاونت  

شهرسازي  
و معماري

تهیه و راهبري طرح هاي شهري 
و فرا شهري تهران توسط نهاد 

راهبري و پایش طرح هاي توسعه 
شهري تهران

615010537-21
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

32,500,000 0 0 32,500,000 38,500,000 19,694,946 0 0 0 مطالعه و پژوهش هاي ماموریت 
شهرسازي و معماري 61510

8,500,000 0 0 8,500,000 11,500,000 6,011,673 0 0 8,500,000 1 پروژه 1401 1401 نوسازي  
عباس آباد

مطالعات و طراحی پروژه هاي 
واقع در اراضی عباس اباد 615100137-21

24,000,000 0 0 24,000,000 27,000,000 13,683,273 0 0 600 40,000 متر مربع 1401 1401

حوزه  
معاونت  

شهرسازي  
و معماري

راه اندازي نهاد راهبري و پایش 
طرح هاي توسعه شهري تهران 615100237-21

328,804,386 0 0 190,000,000 223,000,000 10,308,323 6,126,208 72,678,178 0 هاي موضوعی و  تهیه طرح
موضعی توسعه شهري 61511

198,804,386 0 0 60,000,000 60,000,000 0 6,126,208 72,678,178 14,200,313.3 14 پروژه 1401 1389

حوزه  
معاونت  

شهرسازي  
و معماري

تهیه و یکپارچه سازي طرح هاي 
اجرایی معابر و تقاطع هاي سطح 

شهر تهران
615110137-21

120,000,000 0 0 120,000,000 140,000,000 9,803,108 0 0 75,000 1,600 نفرماه 1401 1401

حوزه  
معاونت  

شهرسازي  
و معماري

تهیه طرح هاي هاي موضعی و 
موضوعی توسعه شهري، سطح 

شهر تهران
615110237-21

10,000,000 0 0 10,000,000 23,000,000 505,215 0 0 74,074.1 135 نفرماه 1401 1401

حوزه  
معاونت  

شهرسازي  
و معماري

تهیه طرح هاي موضوعی و 
موضعی، بوستان والیت 615110337-21

100,000,000 0 0 50,000,000 50,000,000 0 0 0 0 توسعه شهر الکترونیک و ارتقاء 
زیرساخت ها و فناوري هاي نوین 62000

100,000,000 0 0 50,000,000 50,000,000 0 0 0 0 ارائه سرویس هاي اینترنت، 
امنیت و مانیتورینگ شبکه 62003

100,000,000 0 0 50,000,000 50,000,000 0 0 0 100,000,000 1 واحد 1401 1399

حوزه  
معاونت  

شهرسازي  
و معماري

راه اندازي (تامین تجهیزات 
سخت افزاري و نرم افزاري) و 
اجراي برنامه هاي تاالر شهري

620030137-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 حوزه معاونت شهرسازي و معماري
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

500,000,000 0 0 500,000,000 1,000,000,000 0 0 0 0 جمع کل

500,000,000 0 0 500,000,000 1,000,000,000 0 0 0 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي 
شهري 60000

500,000,000 0 0 500,000,000 1,000,000,000 0 0 0 0 دیون و تعهدات 61600

500,000,000 0 0 500,000,000 1,000,000,000 0 0 0 0 دیون و تعهدات بابت امالك 
تصرف شده سال هاي قبل 61610

500,000,000 0 0 500,000,000 1,000,000,000 0 0 0 250,000,000 2 هزار ریال 1401 1401 نوسازي 
شهر تهران

مطالبات و بدهی هاي فی مابین 
سازمان نوسازي شهر تهران با 

واحدهاي مختلف
616100137-31
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جدول شماره (10) - بودجه پیشنهادي سال 1401 حوزه معاونت شهرسازي و معماري
اعتبارات تملک دارائی هاي مالی 





مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
1,337,041,666 0 جمع کل

350,000,000 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000
350,000,000 0 تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و کاهش خطرپذیري شهر 40300
350,000,000 0 افزایش ایمنی اماکن 40306
300,000,000 6,250,000 48 مورد افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 4030602-11
50,000,000 12,500,000 4 برنامه بازنگري طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران 4030603-11

987,041,666 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
25,000,000 0 تحول اداري و مدیریت عملکرد 60200
5,000,000 0 پایش و ارزیابی راهبردي و عملیاتی 60210
5,000,000 500 10,000 نفر ساعت پایش و ارزیابی راهبردي و عملیاتی 6021001-11

20,000,000 0 کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت هاي شهرداري 60211
20,000,000 500 40,000 نفر ساعت کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت هاي شهرداري 6021101-11

962,041,666 0 موارد پیش بینی نشده 61700
962,041,666 0 حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه 61703
962,041,666 2,237,306 430 نفر سال جبران هزینه مدیریت و راهبري سازمان پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهران (حقوق و مزایا) 6170308-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 سازمان پیشگیري و مدیریت بحران
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

3,315,406,932 0 0 1,662,960,517 787,266,702 588,634,550 134,372,006 292,173,158 0 جمع کل

2,999,270,815 0 0 1,544,460,517 642,266,702 571,112,550 110,051,866 176,379,181 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000

2,999,270,815 0 0 1,544,460,517 642,266,702 571,112,550 110,051,866 176,379,181 0 ارتقاي تاب آوري شهري، 
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 40200

2,954,268,615 0 0 1,499,458,317 597,266,702 571,112,550 110,051,866 176,379,181 0 احداث پایگاه هاي پشتیبانی 
مدیریت بحران 40203

230,341,316 0 0 64,636,000 64,636,000 31,310,534 12,565,500 57,193,282 1,681,323.5 137 تعداد 1401 1392

سازمان 
پیشگیري 
و مدیریت 

بحران

بروزرسانی کمی و کیفی 
تجهیزات پایگاه هاي مدیریت 

بحران شهر تهران
402030142-21

212,688,783 0 0 67,800,012 67,800,012 57,634,286 14,412,473 5,042,000 6,445,114.6 33 سامانه 1401 1395

سازمان 
پیشگیري 
و مدیریت 

بحران

ایجاد، ارتقاء و تکمیل سامانه 
هاي بهبود تاب آوري شهر در 

برابر مخاطرات آب و هوا شناختی
402030242-21

449,137,074 0 0 202,452,293 101,700,000 85,889,750 41,276,377 17,818,654 17,274,502.8 26 سامانه 1401 1395

سازمان 
پیشگیري 
و مدیریت 

بحران

ایجاد، ارتقاء و تکمیل سامانه 
هاي بهبود تاب آوري شهر در 

برابر زلزله
402030342-21

127,381,712 0 0 44,070,000 44,070,000 18,115,336 438,459 20,687,917 42,460,570.7 3 سامانه 1401 1395

سازمان 
پیشگیري 
و مدیریت 

بحران

توسعه و ارتقاء سامانه سیار 
فرماندهی و کنترل حادثه 402030442-21

63,535,683 0 0 10,500,000 31,331,796 13,420,276 7,678,052 605,559 835,995.8 76 کانکس 1401 1395

سازمان 
پیشگیري 
و مدیریت 

بحران

تجهیز خانه ها و پایگاه هاي دوام 
(داوطلبان واکنش اضطراري 

محالت/مساجد/مدارس)
402030542-21

291,206,379 0 0 110,000,000 55,000,000 115,277,117 10,897,493 31,769 5,200,113.9 56 دکل 1401 1396

سازمان 
پیشگیري 
و مدیریت 

بحران

توسعه زیرساخت سخت افزاري و 
نرم افزاري شبکه پایدار مدیریت 

بحران شهر تهران
402030642-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 سازمان پیشگیري و مدیریت بحران
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

1,579,977,668 0 0 1,000,000,012 232,728,894 249,465,250 22,783,512 75,000,000 49,999.3 31,600 متر مربع 1401 1397

سازمان 
پیشگیري 
و مدیریت 

بحران

احداث و تکمیل پایگاه هاي 
پشتیبانی و سوله هاي 

بحران،سطح مناطق22گانه
402030742-21

45,002,200 0 0 45,002,200 45,000,000 0 0 0 0 تعمیر و تجهیز پایگاههاي 
پشتیبانی مدیریت بحران 40204

45,002,200 0 0 45,002,200 45,000,000 0 0 0 1,551.8 29,000 متر مربع 1401 1401

سازمان 
پیشگیري 
و مدیریت 

بحران

ارتقاء و بهبود تاب آوري شهر با 
توسعه پایگاه هاي پشتیبانی 

مدیریت بحران
402040142-21

316,136,117 0 0 118,500,000 145,000,000 17,522,000 24,320,140 115,793,977 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي 
شهري 60000

316,136,117 0 0 118,500,000 145,000,000 17,522,000 24,320,140 115,793,977 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500

316,136,117 0 0 118,500,000 145,000,000 17,522,000 24,320,140 115,793,977 0 بررسی و مطالعه نیازها و امکانات 
شهري 61501

233,636,117 0 0 36,000,000 40,000,000 17,522,000 24,320,140 115,793,977 2,781.5 83,997 نفر ساعت 1401 1392

سازمان 
پیشگیري 
و مدیریت 

بحران

جامعه ایمن شهر تهران 615010142-21

30,000,000 0 0 30,000,000 30,000,000 0 0 0 1,000 30,000 نفر ساعت 1401 1401

سازمان 
پیشگیري 
و مدیریت 

بحران

 ارتقاء و بهبود نظام مدیریت
HSE شهرداري تهران 615010342-21

52,500,000 0 0 52,500,000 75,000,000 0 0 0 1,000 52,500 نفر ساعت 1401 1401

سازمان 
پیشگیري 
و مدیریت 

بحران

در  HSE نظارت و پایش الزامات
کاربري ها و فضاهاي شهري 615010442-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 سازمان پیشگیري و مدیریت بحران
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 





مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
1,368,622,250 0 جمع کل

19,100,000 0 اجتماعی و فرهنگی 10000
19,100,000 0 توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و 

هنري
10800

7,850,000 0 ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تکریم مفاخر دفاع مقدس و فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی 10820
7,850,000 196,250 40 مورد تهیه و تولید بنر و محصوالت چند رسانه اي و مکتوب در حوزه ایثار و مقاومت 1082004-11

11,250,000 0 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10823
11,250,000 11,250,000 1 مورد کمک به موزه صلح جانبازان شیمیایی 1082304-11
58,500,000 0 خدمات شهري 30000
58,500,000 0 توسعه و نگهداري تاسیسات شهري 31000
58,500,000 0 نگهداري و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهري 31011
58,500,000 29,250 2,000 متر مربع نگهداري مجموعه نمایشگاهی گفتگو 3101103-11

1,291,022,250 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
204,522,250 0 امور پشتیبانی 60800

3,105,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
3,105,000 115,000 27 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 6080102-11

78,437,250 0 مزایا و کمک ها 60802
32,130,000 1,190,000 27 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 6080202-11

2,126,250 78,750 27 نفر سال هزینه ناهار 6080203-11
16,335,000 605,000 27 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 6080206-11
8,000,000 400,000 20 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 6080207-11
4,590,000 170,000 27 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 6080208-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 مرکز ارتباطات و امور بین الملل
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
3,186,000 118,000 27 نفر سال پاداش و عیدي 6080209-11
7,290,000 270,000 27 نفر سال ... فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 6080210-11
3,640,000 520,000 7 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 6080211-11

540,000 20,000 27 نفر سال 11-6080212 حق عائله مندي، اوالد
600,000 75,000 8 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 6080213-11

54,000,000 0 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803
4,000,000 20,000 200 نفر سال ماموریت و هزینه سفرداخل کشور 6080301-11

50,000,000 125,000 400 نفر سال ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور 6080302-11
68,980,000 0 خدمات قراردادي 60805
14,525,000 415,000 35 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 6080509-11

450,000 450,000 1 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 6080523-11
36,750,000 1,050,000 35 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 6080524-11
1,050,000 1,050,000 1 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 6080525-11

15,750,000 450,000 35 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 6080526-11
455,000 455,000 1 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 6080527-11

1,086,500,000 0 دیپلماسی شهري 62200
939,500,000 0 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201
450,000,000 225,000 2,000 مورد راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 6220101-11
149,500,000 14,950,000 10 برنامه اجراي برنامه هاي تلویزیونی توسط شرکت پیام رسا 6220102-11

60,000,000 6,000,000 10 مورد تهیه محتواي اطالع رسان و چند رسانه اي گزارش عملکرد مدیریت شهري 6220103-11
40,000,000 1,000 40,000 نفر ساعت تحول در هویت محتوایی و بصري شهري 6220105-11
50,000,000 100,000 500 مورد برگزاري جشنواره خوش خبر 6220106-11
10,000,000 10,000 1,000 مورد اجراي برنامه هاي خانه خبرنگاران شهر تهران (تعامل و هدایت و ارتقاء خبرنگاري شهري) 6220107-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 مرکز ارتباطات و امور بین الملل
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
10,000,000 10,000 1,000 مورد برگزاري رویدادهاي ایده پردازي 6220108-11
20,000,000 100,000 200 مورد برگزاري نمایشگاه مطبوعات و رسانه هاي شهرداري تهران 6220109-11

150,000,000 100,000 1,500 مورد برنامه هاي اجرایی مجتمع شهروند رسانه (مجموعه اقدامات جهت احیاء و ایجاد ظرفیت شهروند 
خبرنگاران)

6220110-11

147,000,000 0 توسعه همکاري هاي بین المللی در حوزه مدیریت شهري 62202
100,000,000 80,000 1,250 مورد توسعه همکاري هاي بین المللی در حوزه مدیریت شهري 6220201-11
47,000,000 1,000 47,000 نفر ساعت دیپلماسی شهروندي 6220208-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 مرکز ارتباطات و امور بین الملل
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

290,160,691 0 0 181,900,000 113,000,000 50,520,094 0 0 0 جمع کل

290,160,691 0 0 181,900,000 113,000,000 50,520,094 0 0 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي 
شهري 60000

290,160,691 0 0 181,900,000 113,000,000 50,520,094 0 0 0 توسعه شهر الکترونیک و ارتقاء 
زیرساخت ها و فناوري هاي نوین 62000

30,000,000 0 0 30,000,000 0 0 0 0 0 تهیه و تولید سخت افزارها، نرم 
افزارها و شبکه هاي کامپیوتري 62001

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 10,000,000 1 سامانه 1401 1401 پیام رسا راه اندازي، توسعه و پشتیبانی 
سامانه کمپین ساز 620010149-21

20,000,000 0 0 20,000,000 0 0 0 0 20,000,000 1 سامانه 1401 1401 پیام رسا
راه اندازي، توسعه و پشتیبانی 

سامانه نیازمندي هاي رسانه اي 
(رسانه بازار)

620010249-21

260,160,691 0 0 151,900,000 113,000,000 50,520,094 0 0 0 توسعه ارتباطات و استارت آپ 
هاي حوزه رسانه 62011

210,160,691 0 0 101,900,000 70,000,000 38,260,691 0 0 210,160,691 1 پروژه 1401 1399 پیام رسا

ساخت، راه اندازي و تجهیز 
کارخانه نوآوري و مدیاسنتر 
شهرداري تهران در بوستان 

گفتگو

620110149-21

50,000,000 0 0 50,000,000 43,000,000 12,259,403 0 0 50,000,000 1 پروژه 1401 1399 پیام رسا

توسعه و راهبري استودیوي 
دیجیتال شهر و ساماندهی 

فعالیت هاي مجازي شهردار 
تهران

620110249-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 مرکز ارتباطات و امور بین الملل
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
542,799,250 0 جمع کل
542,799,250 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
100,000,000 0 تحول اداري و مدیریت عملکرد 60200
100,000,000 0 بهبود نظام هاي مدیریتی 60206
80,000,000 1,000 80,000 نفر ساعت بهبود نظام هاي مدیریتی 6020601-11
20,000,000 1,000 20,000 نفر ساعت استقرار نظام مدیریت دانش 6020603-11

442,799,250 0 امور پشتیبانی 60800
8,165,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
8,165,000 115,000 71 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 6080102-11

206,794,250 0 مزایا و کمک ها 60802
84,490,000 1,190,000 71 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 6080202-11
5,591,250 78,750 71 نفر سال هزینه ناهار 6080203-11

42,955,000 605,000 71 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 6080206-11
18,000,000 400,000 45 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 6080207-11
12,070,000 170,000 71 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 6080208-11
8,378,000 118,000 71 نفر سال پاداش و عیدي 6080209-11

19,170,000 270,000 71 نفر سال ... فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 6080210-11
13,520,000 520,000 26 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 6080211-11
1,420,000 20,000 71 نفر سال 11-6080212 حق عائله مندي، اوالد
1,200,000 75,000 16 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 6080213-11

227,840,000 0 خدمات قراردادي 60805
181,880,000 1,000 181,880 نفر ساعت آموزش و کارگاههاي آموزشی کارکنان 6080508-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 مرکز نوسازي و تحول اداري
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
9,960,000 415,000 24 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 6080509-11

25,200,000 1,050,000 24 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 6080524-11
10,800,000 450,000 24 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 6080526-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 مرکز نوسازي و تحول اداري
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
457,594,250 0 جمع کل
366,594,250 0 خدمات شهري 30000
81,000,000 0 توسعه و نگهداري تاسیسات شهري 31000
81,000,000 0 نگهداري و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهري 31011
81,000,000 8,100 10,000 مورد نگهداري و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهري (امور یگان حفاظت) 3101101-11

285,594,250 0 امور پشتیبانی 31500
1,265,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 31501
1,265,000 115,000 11 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 3150102-11

240,244,250 0 مزایا و کمک ها 31502
13,090,000 1,190,000 11 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 3150202-11

866,250 78,750 11 نفر سال هزینه ناهار 3150203-11
207,900,000 2,310,000 90 نفر سال حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداري 3150205-11

6,655,000 605,000 11 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 3150206-11
2,400,000 400,000 6 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 3150207-11
1,870,000 170,000 11 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 3150208-11
1,298,000 118,000 11 نفر سال پاداش و عیدي 3150209-11
2,970,000 270,000 11 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 3150210-11
2,600,000 520,000 5 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 3150211-11

220,000 20,000 11 نفر سال 11-3150212 حق عائله مندي، اوالد
375,000 75,000 5 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 3150213-11

44,085,000 0 خدمات قراردادي 31505
9,130,000 415,000 22 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 3150509-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 یگان حفاظت شهرداري تهران
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
450,000 450,000 1 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 3150510-11

23,100,000 1,050,000 22 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 3150511-11
1,050,000 1,050,000 1 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 3150512-11
9,900,000 450,000 22 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 3150513-11

455,000 455,000 1 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 3150514-11
10,000,000 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000
10,000,000 0 تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و کاهش خطرپذیري شهر 40300
10,000,000 0 افزایش ایمنی اماکن 40306
10,000,000 500,000 20 مورد نهادینه سازي اصول حفاظت از سرمایه هاي زیر ساختی و انسانی در شهرداري تهران 4030607-11
81,000,000 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
81,000,000 0 امور پشتیبانی 60800
81,000,000 0 خدمات قراردادي 60805
81,000,000 1,000 81,000 نفر ساعت خدمات قراردادي براي انجام ماموریت هاي عملیاتی یگان حفاظت 6080517-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 یگان حفاظت شهرداري تهران
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

135,645,099 0 0 45,000,000 47,150,000 11,473,658 5,810,877 35,511,822 0 جمع کل

135,645,099 0 0 45,000,000 47,150,000 11,473,658 5,810,877 35,511,822 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي 
شهري 60000

135,645,099 0 0 45,000,000 47,150,000 11,473,658 5,810,877 35,511,822 0 امور پشتیبانی 60800

112,305,395 0 0 35,000,000 37,150,000 8,133,954 5,810,877 35,511,822 0 لوازم مصرف نشدنی اداري 60809

107,305,395 0 0 30,000,000 30,000,000 5,982,696 5,810,877 35,511,822 1,062,429.7 101 مورد 1401 1395

یگان 
حفاظت 
شهرداري 

تهران

خرید تجهیزات امنیتی و انتظامی 
جهت ساختمان هاي شهرداري و 

شورا
608090155-21

5,000,000 0 0 5,000,000 7,150,000 2,151,258 0 0 50,000 100 مورد 1401 1401

یگان 
حفاظت 
شهرداري 

تهران

خرید تجهیزات اداري یگان 
حفاظت شهرداري تهران 608090355-21

23,339,704 0 0 10,000,000 10,000,000 3,339,704 0 0 0 وسایط نقلیه 60814

23,339,704 0 0 10,000,000 10,000,000 3,339,704 0 0 2,593,300.4 9 دستگاه 1401 1396

یگان 
حفاظت 
شهرداري 

تهران

خرید خودروي عملیاتی یگان 
حفاظت شهرداري تهران 608140255-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 یگان حفاظت شهرداري تهران
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 





مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
344,518,250 0 جمع کل
344,518,250 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
344,518,250 0 امور پشتیبانی 60800

6,785,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
6,785,000 115,000 59 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 6080102-11

172,408,250 0 مزایا و کمک ها 60802
70,210,000 1,190,000 59 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 6080202-11

4,646,250 78,750 59 نفر سال هزینه ناهار 6080203-11
35,695,000 605,000 59 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 6080206-11
14,000,000 400,000 35 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 6080207-11
10,030,000 170,000 59 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 6080208-11

6,962,000 118,000 59 نفر سال پاداش و عیدي 6080209-11
15,930,000 270,000 59 نفر سال ... فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 6080210-11
12,480,000 520,000 24 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 6080211-11
1,180,000 20,000 59 نفر سال 11-6080212 حق عائله مندي، اوالد
1,275,000 75,000 17 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 6080213-11

165,325,000 0 خدمات قراردادي 60805
23,000,000 1,000 23,000 نفر ساعت حق الجلسه، حق الزحمه ، حق التدریس 6080506-11
22,825,000 415,000 55 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 6080509-11
7,000,000 2,000 3,500 نفر ساعت حق الجلسات اساتید دانشگاهی و کمیته هاي پژوهشی 6080519-11

15,000,000 15,000,000 1 تعداد برنامه برگزاري همایش ها و جشنواره ساالنه پژوهش و نوآوري در مدیریت شهري 6080522-11
57,750,000 1,050,000 55 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 6080524-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 مرکز مطالعات و برنامه ریزي شهرتهران
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
24,750,000 450,000 55 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 6080526-11
15,000,000 15,000 1,000 مورد- تعداد- عدد ...چاپ و انتشار کتاب،مجله و 6080531-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 مرکز مطالعات و برنامه ریزي شهرتهران
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

1,131,460,742 0 0 1,040,000,000 480,000,000 132,330,531 1,133,254 6,983,386 0 جمع کل

25,764,975 0 0 15,000,000 10,000,000 684,975 0 80,000 0 اجتماعی و فرهنگی 10000

25,764,975 0 0 15,000,000 10,000,000 684,975 0 80,000 0

توسعه و حمایت از زیرساخت ها، 
ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح 

هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی 
و هنري

10800

25,764,975 0 0 15,000,000 10,000,000 684,975 0 80,000 0 توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري 10801

25,764,975 0 0 15,000,000 10,000,000 684,975 0 80,000 17,176.7 1,500 متر مربع 1401 1395

مرکز 
مطالعات  و 

برنامه 
ریزي  

شهرتهران

مطالعه، تجهیز و راه اندازي 
مدیریت دانش و مرکز اسناد 

شهرداري تهران
108010156-21

1,105,695,767 0 0 1,025,000,000 470,000,000 131,645,556 1,133,254 6,903,386 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي 
شهري 60000

1,105,695,767 0 0 1,025,000,000 470,000,000 131,645,556 1,133,254 6,903,386 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500

760,695,767 0 0 680,000,000 305,000,000 67,697,387 1,133,254 6,903,386 0 بررسی و مطالعه نیازها و امکانات 
شهري 61501

5,000,000 0 0 5,000,000 20,000,000 17,493,530 0 0 5,000,000 1 طرح 1401 1401

مرکز 
مطالعات  و 

برنامه 
ریزي  

شهرتهران

تهیه طرح جامع و تفصیلی 
مدیریت پسماند 615010256-21

70,000,000 0 0 70,000,000 30,000,000 6,441,575 0 0 1,000 70,000 نفر ساعت 1401 1401

مرکز 
مطالعات  و 

برنامه 
ریزي  

شهرتهران

مطالعه و پژوهش در حوزه 
مدیریت شهري و شوراي شهر 615010656-21

669 

جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 مرکز مطالعات و برنامه ریزي شهرتهران
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

30,695,767 0 0 5,000,000 15,000,000 2,659,127 1,133,254 6,903,386 30,695,767 1 پروژه 1401 1395

مرکز 
مطالعات  و 

برنامه 
ریزي  

شهرتهران

مطالعه و تجهیز مرکز نوآوري 
شهر تهران 615010756-21

150,000,000 0 0 150,000,000 5,000,000 1,184,580 0 0 1,000 150,000 نفر ساعت 1401 1401

مرکز 
مطالعات  و 

برنامه 
ریزي  

شهرتهران

دبیرخانه شوراي سیاست گذاري 
پژوهشی و اندیشه ورزي 

شهرداري تهران
615011156-21

60,000,000 0 0 60,000,000 30,000,000 8,401,268 0 0 1,000 60,000 نفر ساعت 1401 1401

مرکز 
مطالعات  و 

برنامه 
ریزي  

شهرتهران

مطالعه و پژوهش در حوزه مالی و 
اقتصاد شهري 615011256-21

40,000,000 0 0 40,000,000 15,000,000 2,410,155 0 0 1,000 40,000 نفر ساعت 1401 1401

مرکز 
مطالعات  و 

برنامه 
ریزي  

شهرتهران

مطالعه و پژوهش در حوزه فنی و 
عمرانی 615011356-21

60,000,000 0 0 60,000,000 25,000,000 4,689,688 0 0 1,000 60,000 نفر ساعت 1401 1401

مرکز 
مطالعات  و 

برنامه 
ریزي  

شهرتهران

مطالعه و پژوهش در حوزه ایمنی 
و مدیریت بحران 615011456-21

50,000,000 0 0 50,000,000 25,000,000 4,602,828 0 0 1,000 50,000 نفر ساعت 1401 1401

مرکز 
مطالعات  و 

برنامه 
ریزي  

شهرتهران

مطالعه و پژوهش در حوزه منابع 
انسانی، حقوقی و نظارت 615011556-21

670 

جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 مرکز مطالعات و برنامه ریزي شهرتهران
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

80,000,000 0 0 80,000,000 20,000,000 3,640,407 0 0 1,000 80,000 نفر ساعت 1401 1401

مرکز 
مطالعات  و 

برنامه 
ریزي  

شهرتهران

مطالعه و پژوهش در حوزه 
راهبردي 615011656-21

15,000,000 0 0 15,000,000 15,000,000 3,148,586 0 0 1,000 15,000 نفر ساعت 1401 1401

مرکز 
مطالعات  و 

برنامه 
ریزي  

شهرتهران

مطالعات و پژوهش در حوزه 
دیپلماسی شهري و رتبه بندي 

جهانی
615011756-21

5,000,000 0 0 5,000,000 5,000,000 0 0 0 1,000 5,000 نفر ساعت 1401 1401

مرکز 
مطالعات  و 

برنامه 
ریزي  

شهرتهران

مطالعات حوزه پدافند غیرعامل 615011856-21

10,000,000 0 0 10,000,000 15,000,000 4,488,240 0 0 1,000 10,000 نفر ساعت 1401 1401

مرکز 
مطالعات  و 

برنامه 
ریزي  

شهرتهران

بررسی و انجام نظرسنجی هاي 
تخصصی دوره اي 615011956-21

5,000,000 0 0 5,000,000 15,000,000 3,150,336 0 0 1,000 5,000 نفر ساعت 1401 1401

مرکز 
مطالعات  و 

برنامه 
ریزي  

شهرتهران

مطالعه و پژوهش در حوزه بودجه 
و نظارت مالی 615012056-21

5,000,000 0 0 5,000,000 5,000,000 2,448,931 0 0 1,000 5,000 نفر ساعت 1401 1401

مرکز 
مطالعات  و 

برنامه 
ریزي  

شهرتهران

مطالعه و پژوهش در حوزه 
سرمایه گذاري و تامین مالی 

شهري
615012256-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 مرکز مطالعات و برنامه ریزي شهرتهران
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

5,000,000 0 0 5,000,000 10,000,000 2,938,135 0 0 1,000 5,000 نفر ساعت 1401 1401

مرکز 
مطالعات  و 

برنامه 
ریزي  

شهرتهران

مطالعه و پژوهش در حوزه طرح 
ها و لوایح دولت و مجلس و 

شوراي عالی استان ها در حوزه 
مدیریت شهري و شهر تهران

615012356-21

35,000,000 0 0 5,000,000 30,000,000 0 0 0 1,000 35,000 نفر ساعت 1401 1400

مرکز 
مطالعات  و 

برنامه 
ریزي  

شهرتهران

تهیه و تدوین برنامه جامع مسکن 
شهر تهران 615012556-21

65,000,000 0 0 60,000,000 5,000,000 0 0 0 1,000 65,000 نفر ساعت 1401 1400

مرکز 
مطالعات  و 

برنامه 
ریزي  

شهرتهران

مطالعه و پژوهش در حوزه 
هوشمند سازي و نوآوري 615012656-21

70,000,000 0 0 50,000,000 20,000,000 0 0 0 1,000 70,000 نفر ساعت 1401 1400

مرکز 
مطالعات  و 

برنامه 
ریزي  

شهرتهران

تهیه طرح جامع حمل بار و کاال 615012756-21

170,000,000 0 0 170,000,000 35,000,000 21,456,664 0 0 0 مطالعه و پژوهش هاي ماموریت 
اجتماعی و فرهنگی 61503

130,000,000 0 0 130,000,000 25,000,000 15,305,404 0 0 1,000 130,000 نفر ساعت 1401 1401

مرکز 
مطالعات  و 

برنامه 
ریزي  

شهرتهران

مطالعه و پژوهش در حوزه 
فرهنگی و اجتماعی شهر تهران 615030156-21

40,000,000 0 0 40,000,000 10,000,000 6,151,260 0 0 1,000 40,000 نفر ساعت 1401 1401

مرکز 
مطالعات  و 

برنامه 
ریزي  

شهرتهران

مطالعه و پژوهش در حوزه امور 
مناطق 615030256-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 مرکز مطالعات و برنامه ریزي شهرتهران
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

40,000,000 0 0 40,000,000 20,000,000 10,477,476 0 0 0 مطالعه و پژوهش هاي ماموریت 
حمل و نقل و ترافیک 61508

40,000,000 0 0 40,000,000 20,000,000 10,477,476 0 0 1,000 40,000 نفر ساعت 1401 1401

مرکز 
مطالعات  و 

برنامه 
ریزي  

شهرتهران

مطالعه و پژوهش درحوزه حمل و 
نقل و ترافیک شهر تهران 615080156-21

50,000,000 0 0 50,000,000 80,000,000 20,446,151 0 0 0 مطالعه و پژوهش هاي ماموریت 
خدمات شهري 61509

30,000,000 0 0 30,000,000 45,000,000 19,626,209 0 0 1,000 30,000 نفر ساعت 1401 1401

مرکز 
مطالعات  و 

برنامه 
ریزي  

شهرتهران

مطالعه و پژوهش در حوزه انرژي 
و خدمات شهري 615090156-21

20,000,000 0 0 20,000,000 35,000,000 819,941 0 0 1,000 20,000 نفر ساعت 1401 1401

مرکز 
مطالعات  و 

برنامه 
ریزي  

شهرتهران

تهیه طرح جامع و تفصیلی فضاي 
سبز شهر تهران 615090256-21

85,000,000 0 0 85,000,000 30,000,000 11,567,879 0 0 0 مطالعه و پژوهش هاي ماموریت 
شهرسازي و معماري 61510

85,000,000 0 0 85,000,000 30,000,000 11,567,879 0 0 1,000 85,000 نفر ساعت 1401 1401

مرکز 
مطالعات  و 

برنامه 
ریزي  

شهرتهران

مطالعه و پژوهش در حوزه 
شهرسازي و معماري شهر تهران 615100156-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 مرکز مطالعات و برنامه ریزي شهرتهران
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 





مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
1,567,786,250 0 جمع کل

15,000,000 0 اجتماعی و فرهنگی 10000
15,000,000 0 توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و 

هنري
10800

15,000,000 0 آموزش حقوق و تکالیف شهروندي 10824
15,000,000 150,000 100 نفر برنامه توسعه اي آموزشی ، تبلیغی وترویجی سامانه نظارت همگانی 1888 و سامانه مدیریت شهري 

137
1082403-11

1,552,786,250 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
60,000,000 0 تحول اداري و مدیریت عملکرد 60200
60,000,000 0 نظارت، بازرسی و ممیزي 60213
60,000,000 60,000,000 1 مورد مدیریت و راهبري دفاتر بازرسی 6021406-11

1,492,786,250 0 امور پشتیبانی 60800
47,725,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
47,725,000 115,000 415 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 6080102-11

1,205,526,250 0 مزایا و کمک ها 60802
493,850,000 1,190,000 415 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 6080202-11

32,681,250 78,750 415 نفر سال هزینه ناهار 6080203-11
251,075,000 605,000 415 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 6080206-11
120,000,000 400,000 300 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 6080207-11
70,550,000 170,000 415 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 6080208-11
48,970,000 118,000 415 نفر سال پاداش و عیدي 6080209-11

112,050,000 270,000 415 نفر سال ... فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 6080210-11
59,800,000 520,000 115 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 6080211-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 سازمان بازرسی
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
8,300,000 20,000 415 نفر سال 11-6080212 حق عائله مندي، اوالد
8,250,000 75,000 110 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 6080213-11

239,535,000 0 خدمات قراردادي 60805
50,215,000 415,000 121 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 6080509-11
1,800,000 450,000 4 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 6080523-11

127,050,000 1,050,000 121 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 6080524-11
4,200,000 1,050,000 4 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 6080525-11

54,450,000 450,000 121 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 6080526-11
1,820,000 455,000 4 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 6080527-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 سازمان بازرسی
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

45,000,000 0 0 45,000,000 41,437,500 0 0 0 0 جمع کل

45,000,000 0 0 45,000,000 41,437,500 0 0 0 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي 
شهري 60000

45,000,000 0 0 45,000,000 41,437,500 0 0 0 0 موارد پیش بینی نشده 61700

45,000,000 0 0 45,000,000 41,437,500 0 0 0 0 اعتبارات فوریتهاي خدمات 
شهري 61706

45,000,000 0 0 45,000,000 41,437,500 0 0 0 45,000 1,000 مورد 1401 1401 سازمان  
بازرسی

اعتبارات فوریتهاي خدمات 
شهري سامانه فوریت هاي شهري 

137
617060160-21

677 

جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 سازمان بازرسی
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 





مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
340,181,250 0 جمع کل
326,181,250 0 اجتماعی و فرهنگی 10000
100,000,000 0 توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و 

هنري
10800

50,000,000 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 10821
50,000,000 50,000,000 1 برنامه اجراي اردوهاي مدرسه تابستانی مناطق 1082114-11
50,000,000 0 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10823
50,000,000 100,000 500 برنامه فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و معنوي 1082301-11

226,181,250 0 امور پشتیبانی 11700
6,365,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 11701
3,680,000 115,000 32 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 1170102-11
2,685,000 895,000 3 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 1170103-11

99,091,250 0 مزایا و کمک ها 11702
38,080,000 1,190,000 32 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 1170202-11

2,756,250 78,750 35 نفر سال هزینه ناهار 1170203-11
645,000 215,000 3 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 1170204-11

21,175,000 605,000 35 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 1170206-11
8,400,000 400,000 21 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 1170207-11
5,950,000 170,000 35 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 1170208-11
4,130,000 118,000 35 نفر سال پاداش و عیدي 1170209-11
9,450,000 270,000 35 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 1170210-11
7,280,000 520,000 14 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 1170211-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 سازمان بسیج شهرداري تهران
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
700,000 20,000 35 نفر سال 11-1170212 حق عائله مندي، اوالد
525,000 75,000 7 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 1170213-11

120,725,000 0 خدمات قراردادي 11705
25,315,000 415,000 61 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 1170509-11

900,000 450,000 2 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 1170510-11
64,050,000 1,050,000 61 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 1170511-11
2,100,000 1,050,000 2 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 1170512-11

27,450,000 450,000 61 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 1170513-11
910,000 455,000 2 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 1170514-11

14,000,000 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000
14,000,000 0 تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و کاهش خطرپذیري شهر 40300
14,000,000 0 افزایش ایمنی اماکن 40306
14,000,000 1,400,000 10 مورد ایمن سازي مقر هاي بسیج و ساختمان هاي شهرداري در مقابله با تهدیدات 4030606-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 سازمان بسیج شهرداري تهران
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

73,000,000 0 0 68,000,000 31,695,000 0 0 0 0 جمع کل

73,000,000 0 0 68,000,000 31,695,000 0 0 0 0 اجتماعی و فرهنگی 10000

13,500,000 0 0 13,500,000 11,375,000 0 0 0 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و 
نشاط اجتماعی 10300

13,500,000 0 0 13,500,000 11,375,000 0 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن 
ورزشی 10308

10,000,000 0 0 10,000,000 8,125,000 0 0 0 1,700.1 5,882 متر مربع 1401 1401

سازمان 
بسیج 

شهرداري 
تهران

نگهداري، تجهیز و ساماندهی 
مجموعه فرهنگی و ورزشی شهدا 

(وحیدیه غربی -سبالن)
103080163-21

3,500,000 0 0 3,500,000 3,250,000 0 0 0 1,586.6 2,206 متر مربع 1401 1401

سازمان 
بسیج 

شهرداري 
تهران

تعمیر و تجهیز مرکز آموزشی 
شهید طهرانی مقدم 103080463-21

39,500,000 0 0 39,500,000 15,320,000 0 0 0 0

توسعه و حمایت از زیرساخت ها، 
ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح 

هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی 
و هنري

10800

39,500,000 0 0 39,500,000 15,320,000 0 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی 
و هنري 10809

35,000,000 0 0 35,000,000 11,570,000 0 0 0 3,500 10,000 متر مربع 1401 1401

سازمان 
بسیج 

شهرداري 
تهران

تعمیر و تجهیز موکب علی ابن 
موسی الرضا(ع)- عمود 707 108090163-21

4,500,000 0 0 4,500,000 3,750,000 0 0 0 2,250 2,000 متر مربع 1401 1401

سازمان 
بسیج 

شهرداري 
تهران

تعمیر و تجهیز مرکز تبادل کتاب 
تهران 108090263-21

20,000,000 0 0 15,000,000 5,000,000 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه اجتماعی 
و فرهنگی 11800
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 سازمان بسیج شهرداري تهران
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

20,000,000 0 0 15,000,000 5,000,000 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه اجتماعی 
و فرهنگی 11801

20,000,000 0 0 15,000,000 5,000,000 0 0 0 800,000 25 مورد 1401 1400

سازمان 
بسیج 

شهرداري 
تهران

اجراي طرح هاي جهادي در 
محالت کمتر توسعه یافته 118010163-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 سازمان بسیج شهرداري تهران
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
8,890,000,000 0 جمع کل

630,500,000 0 اجتماعی و فرهنگی 10000
12,000,000 0 حمایت، توانمندسازي و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت هاي اجتماعی و مردمی 10500
12,000,000 0 (NGO)کمک به سازمان هاي مردم نهاد 10507
12,000,000 1,200,000 10 مورد حمایت از تشکل هاي مردم نهاد (کمک) 1050701-11

618,500,000 0 توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و 
هنري

10800

128,500,000 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 10821
75,000,000 750,000 100 مورد اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 1082101-11
8,500,000 212,500 40 مورد کمک به مجموعه هاي فرهنگی، ورزشی و مردمی 1082120-11

45,000,000 900,000 50 برنامه اجراي برنامه ها و حمایت هاي اجتماعی 1082142-11
462,000,000 0 حمایت از مؤسسات فرهنگی و هنري 10822
130,000,000 6,500,000 20 مورد کمک به موسسات، مجموعه ها و تشکل هاي فرهنگی و هنري 1082201-11

65,000,000 1,300,000 50 مورد کمک به موسسات و تشکل هاي قرآنی 1082209-11
12,000,000 120,000 100 مورد کمک به بیماران خاص و معلوالن نیازمند و مراکز خیریه فعال در این حوزه ها 1082217-11
13,000,000 1,300,000 10 مورد کمک به موسسات فعال در حوزه دفاع مقدس 1082240-11

110,000,000 4,400,000 25 مورد کمک به مراکز علمی و پژوهشی 1082241-11
5,000,000 500,000 10 مورد کمک به موزه ها و اماکن تاریخی 1082254-11

10,000,000 100,000 100 مورد کمک به ورزشکاران و قهرمانان افتخار آفرین 1082262-11
30,000,000 30,000,000 1 مورد کمک به موسسه علمی و کاربردي شهرداري تهران 1082276-11
10,000,000 500,000 20 مورد کمک به اصحاب رسانه 1082285-11
77,000,000 3,080,000 25 مورد کمک به موسسات، مجموعه ها و تشکل هاي فرهنگی و مذهبی 1082287-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 ردیفهاي متمرکز
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
28,000,000 0 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10823
28,000,000 2,800,000 10 برنامه فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و معنوي 1082301-11

110,000,000 0 خدمات شهري 30000
10,000,000 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
10,000,000 0 نگهداري فضاي سبز 30106
10,000,000 200 50,000 متر مکعب تامین آب و نگهداري دریاچه چیتگر 3010617-11

100,000,000 0 ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهري 31100
100,000,000 0 رفع سد معبر 31102
100,000,000 10,000,000 10 مورد ساماندهی طرح انضباط شهري 3110202-11

8,149,500,000 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
257,700,000 0 تحول اداري و مدیریت عملکرد 60200
122,200,000 0 کنترل ونظارت برنظامهاي اداري 60207

5,000,000 1,000 5,000 نفر ساعت اجراي برنامه هاي مبارزه با مفاسد مالی 6020702-11
3,600,000 3,600 1,000 مورد نشر آگهی براي فراخوان، اجرا و ابالغ آراء هیئت هاي رسیدگی به تخلفات اداري و انضباط کارکنان 

شهرداري
6020705-11

3,600,000 36,000 100 مورد خرید خدمات کارشناسی رسمی دادگستري براي رسیدگی به پرونده هاي تخلفات مالی و معامالتی 
کارکنان شهرداري

6020706-11

100,000,000 200,000 500 مورد رفع اثر برخورد با ساخت و سازهاي غیر مجاز 6020707-11
10,000,000 1,000 10,000 نفر ساعت اطالع رسانی پروژه هاي توسعه محلی در اجراي تکلیف جز3 تبصره 25 6020711-11

115,000,000 0 راهبري امور حراست 60214
50,000,000 50,000,000 1 مورد مدیریت و راهبري حراست کل و دفاتر مرکزي حراست 6021401-11
10,000,000 100,000 100 مورد رصد و پایش فرآیندها و گلوگاههاي محمل فساد 6021402-11
55,000,000 1,000 55,000 نفر ساعت جمع آوري و تحلیل اخبار و اطالعات 6021403-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 ردیفهاي متمرکز
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
14,500,000 0 احراز صالحیت هاي عمومی ورود خدمت به شهرداري 60215

6,000,000 6,000 1,000 مورد بررسی و تایید صالحیت مشمولین قانون گزینش 6021501-11
1,500,000 1,000 1,500 نفر ساعت توسعه مهارت ها و آموزش گزینشگران 6021502-11
7,000,000 1,000 7,000 نفر ساعت نظارت و راهبري هیئت و هسته هاي گزینش 6021503-11
6,000,000 0 رسیدگی به تخلفات اداري 60216
6,000,000 6,000,000 1 مورد مدیریت و راهبري هیئت هاي رسیدگی به تخلفات اداري (سایر هزینه ها) 6021602-11

4,476,800,000 0 امور پشتیبانی 60800
77,000,000 0 مزایا و کمک ها 60802
77,000,000 77,000 1,000 نفر سال هزینه ناهار 6080203-11
37,600,000 0 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803

600,000 6,000 100 نفر سال هزینه سفر و فوق العاده نقل مکان کارکنان 6080303-11
37,000,000 7,400 5,000 تعداد پست، اینترنت و تلفن 6080304-11

1,018,000,000 0 اجاره بهاء و کرایه 60804
1,000,000,000 2,000,000 500 دستگاه کرایه وسائط نقلیه 6080401-11

8,000,000 800,000 10 دستگاه اجاره ساختمان 6080403-11
10,000,000 10,000 1,000 متر مربع اجاره زمین 6080404-11

2,021,200,000 0 خدمات قراردادي 60805
77,000,000 481 160,000 متر مربع نگهداري و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات 6080501-11
10,000,000 5,000 2,000 دستگاه نگهداري و تعمیرات وسایل اداري 6080502-11
32,000,000 64,000 500 دستگاه نگهداري و تعمیرات جزئی ماشین آالت و وسایط نقلیه 6080503-11
55,000,000 200 275,000 تعداد تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس 6080504-11
1,000,000 200 5,000 مورد خدمات قراردادي،هزینه هاي بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهاي دسته چک و غیره 6080505-11

110,000,000 1,000 110,000 نفر ساعت حق الجلسه، حق الزحمه ، حق التدریس 6080506-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 ردیفهاي متمرکز
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
70,000,000 1,400,000 50 قرارداد بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزي 6080510-11

300,000,000 1,000,000 300 مورد خدمات قراردادي، سایر خدمات قراردادي 6080512-11
1,017,484,000 1,017,484 1,000 پرونده هزینه هاي دادرسی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی 6080532-11

277,494,000 554,988 500 سند هزینه اسناد الزم االجراء ناشی از دادنامه ها و اجراي ثبت 6080533-11
46,249,000 92,498 500 جلسه حق الجلسه کارشناسان رسمی دادگستري، اساتید دانشگاهی و وکالء 6080534-11
6,474,000 64,740 100 پرونده تهیه نقشه هاي هوایی و پالت 6080535-11

18,499,000 369,980 50 تعداد پروژه ترویج و توسعه نظامات حقوقی 6080536-11
922,000,000 0 هزینه سوخت 60806
72,000,000 450 160,000 متر مربع سوخت دستگاههاي حرارتی 6080601-11

120,000,000 240,000 500 دستگاه سوخت وسائل نقلیه 6080602-11
40,000,000 4,000 10,000 نفر سال آب بها مصرفی اداري 6080603-11

210,000,000 1,050 200,000 متر مربع بهاي برق مصرفی اداري 6080604-11
400,000,000 400,000,000 1 متر مربع آب بهاي پارکها و میادین 6080605-11
80,000,000 80,000,000 1 متر مربع بهاي برق پارك ها و میادین 6080606-11

401,000,000 0 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807
40,000,000 20,000 2,000 متر مربع خرید لوازم جزیی ساختمان 6080701-11
72,000,000 12,000 6,000 نفر سال خرید لوازم مصرفی اداري 6080702-11
44,000,000 88,000 500 دستگاه لوازم یدکی وسائط نقلیه 6080703-11
37,000,000 14,800 2,500 نفر سال لباس کارکنان و لوازم خواب 6080704-11

200,000,000 5,000 40,000 مورد سایرموادو لوازم مصرف شدنی 6080705-11
8,000,000 100 80,000 متر مربع لوازم تنظیف 6080706-11

251,500,000 0 تدوین مقررات و خدمات حقوقی 61000
221,500,000 0 کمک به شوراي اسالمی شهر تهران 61001
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 ردیفهاي متمرکز
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
181,500,000 181,500,000 1 مورد شوراي اسالمی شهر تهران 6100101-11
20,000,000 20,000,000 1 مورد حسابرسی شهرداري تهران و سازمانها و شرکتها 6100102-11
20,000,000 20,000,000 1 مورد مرکز پژوهش هاي شوراي اسالمی شهر تهران 6100103-11
30,000,000 0 کمک به شوراهاي حل اختالف 61004
30,000,000 30,000,000 1 مورد کمک به شوراهاي حل اختالف 6100401-11

300,000,000 0 دیون و تعهدات 61600
300,000,000 0 پرداخت هاي انتقالی به کارکنان 61611
300,000,000 300,000 1,000 مورد کمک به بازخریدي و بازنشستگی انگیزشی کارکنان مازادسایر سازمانها و شرکت ها 6161107-11

2,858,500,000 0 موارد پیش بینی نشده 61700
2,181,000,000 0 حمایت از اشخاص و موسسات خصوصی 61702

500,000,000 250,000 2,000 مورد کمک به اشخاص و موسسات خصوصی 6170201-11
1,250,000,000 52,083 24,000 نفر سال پاداش عملکرد متمایز کارکنان 6170206-11

1,000,000 100,000 10 مورد کمک به انجمن هاي اقلیت هاي دینی 6170214-11
40,000,000 40,000 1,000 هزار ریال کمک به ارائه خدمات جابجایی به شهروندان و اقشار خاص در مراسم ها و مناسبت ها 6170230-11

100,000,000 5,000 20,000 مورد کمک به توسعه خدمات و پوشش کارت منزلت به اقشار خاص 6170231-11
50,000,000 50,000 1,000 مورد خدمات رسانی به معلولین شهر تهران 6170240-11

150,000,000 30,000 5,000 مورد تهیه بسته هاي ارزاق و مواد غذایی ویژه گروه هاي خاص 6170247-11
40,000,000 40,000 1,000 مورد کمک به موسسات، انجمن ها، خیریه ها و اشخاص حقیقی آسیب دیده 6170251-11
50,000,000 25,000 2,000 مورد کمک به تهیه بسته هاي معیشتی ویژه نیازمندان و اقشار آسیب پذیر 6170252-11

127,500,000 0 حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه 61703
40,000,000 4,000,000 10 مورد کمک به موسسات عمومی و عام المنفعه 6170301-11
10,000,000 10,000,000 1 مورد کمک به فرمانداري تهران 6170310-11

6,500,000 6,500,000 1 مورد کمک به بنیادشهید 6170319-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 ردیفهاي متمرکز
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
36,000,000 36,000,000 1 مورد کمک به امنیت شهر تهران 6170323-11
20,000,000 20,000,000 1 مورد حمایت از نظام مقررات گذاري شهري (کمک به شوراي عالی استانها) 6170329-11
15,000,000 15,000,000 1 مورد کمک به کانون بازنشستگان شهرداري تهران 6170330-11

550,000,000 0 اعتبارات پیش بینی نشده هزینه اي 61705
550,000,000 27,500,000 20 مورد اعتبار پیش بینی نشده هزینه اي در اختیار شهردار تهران (در کلیه ماموریت ها و برنامه ها) 6170501-11

5,000,000 0 دیپلماسی شهري 62200
5,000,000 0 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201
5,000,000 50,000 100 مورد رصد و تحلیل فضاي مجازي 6220104-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 ردیفهاي متمرکز
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

16,672,519,680 0 0 9,359,615,447 7,957,904,233 0 0 0 0 جمع کل

10,000,000 0 0 10,000,000 10,000,000 0 0 0 0 اجتماعی و فرهنگی 10000

10,000,000 0 0 10,000,000 10,000,000 0 0 0 0

توسعه و حمایت از زیرساخت ها، 
ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح 

هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی 
و هنري

10800

10,000,000 0 0 10,000,000 10,000,000 0 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی 
و هنري 10809

10,000,000 0 0 10,000,000 10,000,000 0 0 0 50,000 200 متر مربع 1401 1400 ردیفهاي 
متمرکز

کمک به تعمیر و تجهیز 
خوابگاههاي دانشجویی دانشگاهها 

و موسسات آموزش عالی سطح 
شهر تهران

108090169-21

16,662,519,680 0 0 9,349,615,447 7,947,904,233 0 0 0 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي 
شهري 60000

130,000,000 0 0 130,000,000 0 0 0 0 0 تحول اداري و مدیریت عملکرد 60200

130,000,000 0 0 130,000,000 0 0 0 0 0 بازسازي و تعمیرات اساسی 
ساختمان هاي اداري 60209

50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0 0 50,000 1,000 متر مربع 1401 1401 ردیفهاي 
متمرکز

توسعه و تجهیز ساختمان اداري 
حراست کل 602090169-21

80,000,000 0 0 80,000,000 0 0 0 0 40,000 2,000 متر مربع 1401 1401 ردیفهاي 
متمرکز

ایمن سازي درمانگاه هاي مناطق 
شهرداري تهران 602090269-21

430,000,000 0 0 430,000,000 270,000,000 0 0 0 0 امور پشتیبانی 60800

270,000,000 0 0 270,000,000 110,000,000 0 0 0 0 لوازم مصرف نشدنی اداري 60809

150,000,000 0 0 150,000,000 100,000,000 0 0 0 50,000 3,000 مورد 1401 1401 ردیفهاي 
متمرکز لوازم مصرف نشدنی اداري 608090169-21

40,000,000 0 0 40,000,000 10,000,000 0 0 0 4,000,000 10 مورد 1401 1400 ردیفهاي 
متمرکز

تامین تجهیزات حراستی و 
حفاظتی 608090269-21

80,000,000 0 0 80,000,000 0 0 0 0 8,000,000 10 مورد 1401 1401 ردیفهاي 
متمرکز

ارتقاء امور حفاظتی و امنیتی 
واحد هاي ستادي 608090369-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 ردیفهاي متمرکز
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

10,000,000 0 0 10,000,000 10,000,000 0 0 0 0 حقوق ارتفاقی 60810

10,000,000 0 0 10,000,000 10,000,000 0 0 0 10,000,000 1 هزار ریال 1401 1401 ردیفهاي 
متمرکز حقوق ارتفاقی 608100169-21

150,000,000 0 0 150,000,000 150,000,000 0 0 0 0 وسایط نقلیه 60814

150,000,000 0 0 150,000,000 150,000,000 0 0 0 2,500,000 60 دستگاه 1401 1401 ردیفهاي 
متمرکز خرید وسائط نقلیه موتوري 608140169-21

325,000,000 0 0 325,000,000 365,000,000 0 0 0 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500

225,000,000 0 0 225,000,000 365,000,000 0 0 0 0 بررسی و مطالعه نیازها و امکانات 
شهري 61501

50,000,000 0 0 50,000,000 50,000,000 0 0 0 1,000 50,000 نفر ساعت 1401 1401 ردیفهاي 
متمرکز

تهیه و مطالعات توجیهی پروژه 
هاي تملک دارائیهاي سرمایه اي 615010169-21

25,000,000 0 0 25,000,000 65,000,000 0 0 0 1,000 25,000 نفر ساعت 1401 1401 ردیفهاي 
متمرکز

طراحی تدوین و استقرار نظام 
جامع فنی و اجرایی شهرداري 

تهران
615010269-21

150,000,000 0 0 150,000,000 250,000,000 0 0 0 1,000 150,000 نفر ساعت 1401 1401 ردیفهاي 
متمرکز

تهیه بسته هاي سرمایه گذاري و 
الگوي تامین مالی مشارکتی براي 
اجراي پروژه هاي شهري و تامین 

سرانه ها

615010369-21

100,000,000 0 0 100,000,000 0 0 0 0 0 هاي موضوعی و  تهیه طرح
موضعی توسعه شهري 61511

100,000,000 0 0 100,000,000 0 0 0 0 10,000,000 10 مورد 1401 1401 ردیفهاي 
متمرکز

حمایت از اجراي طرح هاي ارتقاء 
بهره وري توسعه شهري 615110169-21

6,684,720,628 0 0 1,464,615,447 5,220,105,181 0 0 0 0 موارد پیش بینی نشده 61700

1,110,000,000 0 0 600,000,000 510,000,000 0 0 0 0 اعتبارات پیش بینی نشده تملک 
دارایی سرمایه اي 61704

1,110,000,000 0 0 600,000,000 510,000,000 0 0 0 37,000,000 30 مورد 1401 1398 ردیفهاي 
متمرکز

اعتبارات پیش بینی نشده سرمایه 
اي در اختیار شهردار تهران (در 

کلیه ماموریتها و برنامه ها)
617040169-21

5,574,720,628 0 0 864,615,447 4,710,105,181 0 0 0 0 اعتبارات متفرقه 61707
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 ردیفهاي متمرکز
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

5,574,720,626 0 0 864,615,446 4,710,105,180 0 0 0 55,747,206.3 100 مورد 1401 1400 ردیفهاي 
متمرکز

ایجاد پروژه هاي مشارکت مدنی 
جدید 617070269-21

2 0 0 1 1 0 0 0 2 1 مورد 1401 1400 ردیفهاي 
متمرکز

اعتبارات متمرکز اجراي پروژه 
هاي مشارکت و سرمایه گذاري 617070369-21

9,092,799,052 0 0 7,000,000,000 2,092,799,052 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه توسعه 
مدیریت و هوشمندسازي 62600

9,092,799,052 0 0 7,000,000,000 2,092,799,052 0 0 0 0 توسعه محالت در حوزه توسعه 
مدیریت و هوشمندسازي 62601

9,092,799,052 0 0 7,000,000,000 2,092,799,052 0 0 0 9,092,799.1 1,000 مورد 1401 1400 ردیفهاي 
متمرکز

اجراي پروژه هاي توسعه محلی، 
سطح شهر تهران 626010169-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 ردیفهاي متمرکز
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

2,890,000,000 0 0 2,890,000,000 5,070,000,000 0 0 0 0 جمع کل

2,890,000,000 0 0 2,890,000,000 5,070,000,000 0 0 0 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي 
شهري 60000

2,890,000,000 0 0 2,890,000,000 5,070,000,000 0 0 0 0 دیون و تعهدات 61600

2,000,000,000 0 0 2,000,000,000 4,000,000,000 0 0 0 0 دیون و تعهدات تملک دارائیهاي 
سرمایه اي سنوات قبل 61602

2,000,000,000 0 0 2,000,000,000 4,000,000,000 0 0 0 1,000,000 2,000 مورد 1401 1401 ردیفهاي 
متمرکز

دیون و تعهدات سرمایه اي 
سنوات قبل، پیمانکاران (در کلیه 

ماموریتها و برنامه ها)
616020169-31

710,000,000 0 0 710,000,000 710,000,000 0 0 0 0 دیون و تعهدات هزینه اي سنوات 
قبل 61603

80,000,000 0 0 80,000,000 80,000,000 0 0 0 160,000 500 مورد 1401 1401 ردیفهاي 
متمرکز دیون بامحل 616030169-31

630,000,000 0 0 630,000,000 630,000,000 0 0 0 315,000 2,000 مورد 1401 1401 ردیفهاي 
متمرکز دیون بالمحل 616030269-31

180,000,000 0 0 180,000,000 360,000,000 0 0 0 0 بازپرداخت وام ها 61604

180,000,000 0 0 180,000,000 360,000,000 0 0 0 180,000,000 1 مورد 1401 1401 ردیفهاي 
متمرکز

کمک فنی و اعتباري، پرداخت 
مابه التفاوت تسهیالت مسکن در 
بافت فرسوده حداکثر تا سقف نه 

درصد با الویت بازگشایی معابر

616040169-31
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جدول شماره (10) - بودجه پیشنهادي سال 1401 ردیفهاي متمرکز
اعتبارات تملک دارائی هاي مالی 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
11,460,702,500 0 جمع کل

328,830,000 0 اجتماعی و فرهنگی 10000
14,000,000 0 توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و 

هنري
10800

2,000,000 0 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10823
2,000,000 0 0 برنامه فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و معنوي 1082301-11

12,000,000 0 حمایت از کتابخانه هاي عمومی شهر تهران 10825
12,000,000 12,000,000 1 مورد حمایت از کتابخانه هاي عمومی شهر تهران 1082501-11

314,830,000 0 امور پشتیبانی 11700
314,830,000 0 خدمات قراردادي 11705
19,505,000 415,000 47 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 1170509-11
51,750,000 450,000 115 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 1170510-11
49,350,000 1,050,000 47 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 1170511-11

120,750,000 1,050,000 115 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 1170512-11
21,150,000 450,000 47 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 1170513-11
52,325,000 455,000 115 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 1170514-11

198,210,000 0 حمل و نقل و ترافیک 20000
198,210,000 0 امور پشتیبانی 22200
198,210,000 0 خدمات قراردادي 22205
12,450,000 415,000 30 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 2220509-11
32,400,000 450,000 72 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 2220510-11
31,500,000 1,050,000 30 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 2220511-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهري
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
75,600,000 1,050,000 72 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 2220512-11
13,500,000 450,000 30 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 2220513-11
32,760,000 455,000 72 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 2220514-11

508,445,000 0 خدمات شهري 30000
200,000,000 0 توسعه و نگهداري تاسیسات شهري 31000
200,000,000 0 نگهداري و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهري 31011
200,000,000 0 0 متر مربع نگهداري مجموعه شهر آفتاب 3101102-11
308,445,000 0 امور پشتیبانی 31500
308,445,000 0 خدمات قراردادي 31505
24,900,000 415,000 60 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 3150509-11
44,550,000 450,000 99 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 3150510-11
63,000,000 1,050,000 60 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 3150511-11

103,950,000 1,050,000 99 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 3150512-11
27,000,000 450,000 60 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 3150513-11
45,045,000 455,000 99 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 3150514-11

170,920,000 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000
170,920,000 0 امور پشتیبانی 40600
170,920,000 0 خدمات قراردادي 40605

11,620,000 415,000 28 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 4060509-11
27,000,000 450,000 60 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 4060510-11
29,400,000 1,050,000 28 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 4060511-11
63,000,000 1,050,000 60 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 4060512-11
12,600,000 450,000 28 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 4060513-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهري
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
27,300,000 455,000 60 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 4060514-11

3,950,435,000 0 شهرسازي و معماري 50000
3,700,000,000 0 تهیه، نظارت و راهبري طرح هاي توسعه شهري شهر تهران 50100
3,700,000,000 0 نظارت بر ممیزي امالك 50116

250,000,000 500 500,000 نفر ساعت نظارت برممیزي امالك 5011601-11
3,450,000,000 4,600 750,000 نفر ساعت ممیزي امالك از طریق برون سپاري به دفاتر خدمات الکترونیک 5011603-11

250,435,000 0 امور پشتیبانی 50900
250,435,000 0 خدمات قراردادي 50905

18,260,000 415,000 44 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 5090509-11
38,250,000 450,000 85 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 5090510-11
46,200,000 1,050,000 44 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 5090511-11
89,250,000 1,050,000 85 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 5090512-11
19,800,000 450,000 44 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 5090513-11
38,675,000 455,000 85 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 5090514-11

6,303,862,500 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
111,440,000 0 تحول اداري و مدیریت عملکرد 60200
111,440,000 0 نظارت، بازرسی و ممیزي 60213
50,000,000 70,423 710 نفر ساعت اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده 6021301-11
61,440,000 20 3,000,000 تعداد چاپ و توزیع انواع قبوض عوارض نوسازي ، کسب و پیشه 6021302-11

4,652,422,500 0 امور پشتیبانی 60800
189,950,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801

73,600,000 115,000 640 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 6080102-11
116,350,000 895,000 130 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080103-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهري
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
2,120,097,500 0 مزایا و کمک ها 60802

761,600,000 1,190,000 640 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 6080202-11
60,637,500 78,750 770 نفر سال هزینه ناهار 6080203-11
27,950,000 215,000 130 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080204-11

465,850,000 605,000 770 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 6080206-11
188,000,000 400,000 470 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 6080207-11
130,900,000 170,000 770 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 6080208-11

90,860,000 118,000 770 نفر سال پاداش و عیدي 6080209-11
207,900,000 270,000 770 نفر سال ... فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 6080210-11
156,000,000 520,000 300 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 6080211-11
15,400,000 20,000 770 نفر سال 11-6080212 حق عائله مندي، اوالد
15,000,000 75,000 200 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 6080213-11

440,000,000 0 اجاره بهاء و کرایه 60804
440,000,000 0 0 هزار ریال عوارض ساختمان هاي شهرداري 6080405-11

1,902,375,000 0 خدمات قراردادي 60805
47,725,000 415,000 115 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 6080509-11

100,000,000 1,000,000 100 مورد خدمات قراردادي، رفع مغایرت و اشکالت حسابداري (اصالح حسابها) و مدیریت ریسک 6080513-11
77,760,000 0 0 مورد نگهداري، تعمیرات و تاسیسات زیر بنایی  شهر آفتاب 6080521-11

116,100,000 450,000 258 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 6080523-11
120,750,000 1,050,000 115 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 6080524-11
270,900,000 1,050,000 258 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 6080525-11
51,750,000 450,000 115 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 6080526-11

117,390,000 455,000 258 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 6080527-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهري
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
400,000,000 400,000,000 1 مورد هزینه کارگزاران غیر نقد 6080538-11
300,000,000 0 0 مورد هزینه هاي امالك و مستغالت 6080539-11
150,000,000 0 0 مورد رتبه سنجی اعتباري شهرداري تهران 6080540-11
150,000,000 0 0 مورد ارتقاء نظام خزانه داري یکپارچه 6080541-11

1,265,000,000 0 تدوین مقررات و خدمات حقوقی 61000
1,265,000,000 0 کمک به شوراي اسالمی شهر تهران 61001
1,265,000,000 0 0 مورد اداره کل امور اداري و اجرایی 6100104-11

175,000,000 0 موارد پیش بینی نشده 61700
73,800,000 0 حمایت از اشخاص و موسسات خصوصی 61702
73,800,000 73,800,000 1 مورد اعطاي جوایز به شهروندان خوش حساب و حق السعی وصولی مطالبات معوقه و مازاد درامد 6170205-11

101,200,000 0 حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه 61703
92,000,000 92,000,000 1 مورد جبران هزینه مدیریت و راهبري شرکت بهره برداري از نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب (حقوق و 

مزایا)
6170320-11

9,200,000 9,200,000 1 مورد جبران هزینه مدیریت و راهبري شرکت بهره برداري از نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب (سایر هزینه 
ها)

6170322-11

100,000,000 0 دیپلماسی شهري 62200
100,000,000 0 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201
100,000,000 100,000,000 1 مورد برگزاري نمایشگاه بین المللی فرصت هاي سرمایه گذاري شهر تهران 6220111-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهري
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

29,317,610,576 0 0 20,184,925,000 7,795,875,012 68,739,049 117,291,609 1,150,779,906 0 جمع کل

2,032,164,786 0 0 1,000,000,000 870,000,002 48,803,049 113,361,735 0 0 اجتماعی و فرهنگی 10000

962,164,784 0 0 400,000,000 400,000,000 48,803,049 113,361,735 0 0

توسعه و حمایت از زیرساخت ها، 
ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح 

هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی 
و هنري

10800

962,164,784 0 0 400,000,000 400,000,000 48,803,049 113,361,735 0 0 توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري 10801

962,164,784 0 0 400,000,000 400,000,000 48,803,049 113,361,735 0 924.9 1,040,332 متر مربع 1401 1397

شرکت 
بهره 

برداري از 
نمایشگاه 

بین المللی 
شهر آفتاب

توسعه و تکمیل زیرساخت هاي 
نمایشگاه  بین المللی شهر آفتاب 

تهران
108010271-21

1,070,000,002 0 0 600,000,000 470,000,002 0 0 0 0 برنامه تملک اراضی و امالك 
ماموریت اجتماعی و فرهنگی 10900

1,070,000,002 0 0 600,000,000 470,000,002 0 0 0 0
تملک اراضی و امالك جهت 

کاربري ورزشی، تفریحی و 
فرهنگی

10901

1,070,000,002 0 0 600,000,000 470,000,002 0 0 0 144,243.7 7,418 متر مربع 1401 1392

امالك 
ومستغالت 
شهرداري 

تهران

تملک اراضی و امالك جهت 
کاربري ورزشی تفریحی و 
فرهنگی، سطح شهر تهران

109010171-21

13,065,613,103 0 0 8,303,000,000 3,701,000,006 0 0 1,061,613,097 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

12,002,000,006 0 0 8,302,000,000 3,700,000,006 0 0 0 0 برنامه تملک اراضی و امالك 
ماموریت حمل و نقل و ترافیک 20800

12,002,000,006 0 0 8,302,000,000 3,700,000,006 0 0 0 0 تملک امالك جهت کاربري حمل 
و نقل و ترافیک 20801

12,002,000,006 0 0 8,302,000,000 3,700,000,006 0 0 0 1,150,719.1 10,430 متر مربع 1401 1392

امالك 
ومستغالت 
شهرداري 

تهران

تملک اراضی و امالك جهت 
کاربري حمل و نقل و 

ترافیک،سطح شهر تهران
208010171-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهري
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

1,063,613,097 0 0 1,000,000 1,000,000 0 0 1,061,613,097 0 توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور 
و مرور شهري 20900

1,063,613,097 0 0 1,000,000 1,000,000 0 0 1,061,613,097 0 احداث و توسعه تقاطع غیر 
همسطح 20924

1,063,613,097 0 0 1,000,000 1,000,000 0 0 1,061,613,097 67,283.2 15,808 متر مربع 1401 1387

سرمایه 
گذاري و 
مشارکتها
ي مردمی

احداث تقاطع نمایشگاه شهر 
آفتاب و اتصال آن به مرقد مطهر 

امام(ره)
209242071-21

6,500,000,004 0 0 4,500,000,000 2,000,000,004 0 0 0 0 خدمات شهري 30000

6,500,000,004 0 0 4,500,000,000 2,000,000,004 0 0 0 0 برنامه تملک اراضی و امالك 
ماموریت خدمات شهري 30800

3,000,000,003 0 0 2,000,000,000 1,000,000,003 0 0 0 0 تملک امالك جهت کاربري 
فضاي سبز 30801

900,000,003 0 0 500,000,000 400,000,003 0 0 0 232,438 3,872 متر مربع 1401 1392

امالك 
ومستغالت 
شهرداري 

تهران

تملک اراضی و امالك جهت 
کاربري فضاي سبز،صرفاَ در 

مناطق واقع در بافت فرسوده 
سطح شهر تهران

308010171-21

2,100,000,000 0 0 1,500,000,000 600,000,000 0 0 0 606,410.6 3,463 متر مربع 1401 1397

امالك 
ومستغالت 
شهرداري 

تهران

تملک اراضی و امالك جهت 
کاربري فضاي سبز 308010271-21

3,500,000,001 0 0 2,500,000,000 1,000,000,001 0 0 0 0 تملک امالك جهت کاربري 
تاسیسات خدمات شهري 30802

1,500,000,001 0 0 500,000,000 1,000,000,001 0 0 0 161,637.9 9,280 متر مربع 1401 1392

امالك 
ومستغالت 
شهرداري 

تهران

تملک امالك جهت کاربري 
تاسیسات خدمات شهري، سطح 

شهر تهران
308020171-21

2,000,000,000 0 0 2,000,000,000 0 0 0 0 2,000,000,00
0 1 متر مربع 1401 1401

امالك 
ومستغالت 
شهرداري 

تهران

تملک امالك جهت آرامستان 
هاي جدید 308020271-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهري
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

500,000,000 0 0 300,000,000 200,000,000 0 0 0 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000

500,000,000 0 0 300,000,000 200,000,000 0 0 0 0 برنامه تملک اراضی و امالك 
ماموریت ایمنی و مدیریت بحران 40500

500,000,000 0 0 300,000,000 200,000,000 0 0 0 0 برنامه تملک جهت کاربري 
مدیریت بحران 40501

500,000,000 0 0 300,000,000 200,000,000 0 0 0 133,725.6 3,739 متر مربع 1401 1392

امالك 
ومستغالت 
شهرداري 

تهران

تملک اراضی و امالك جهت 
کاربري مدیریت بحران،سطح 

شهر تهران
405010171-21

500,000,000 0 0 300,000,000 200,000,000 0 0 0 0 شهرسازي و معماري 50000

500,000,000 0 0 300,000,000 200,000,000 0 0 0 0 ساماندهی و نوسازي بافت هاي 
فرسوده و تاریخی 50400

500,000,000 0 0 300,000,000 200,000,000 0 0 0 0 تملک امالك جهت ساماندهی و 
نوسازي بافت هاي فرسوده 50409

500,000,000 0 0 300,000,000 200,000,000 0 0 0 446,428.6 1,120 متر مربع 1401 1399

امالك 
ومستغالت 
شهرداري 

تهران

تملک آثار ارزشمند میراث 
معماري معاصر شهر تهران 504090271-21

6,719,832,683 0 0 5,781,925,000 824,875,000 19,936,000 3,929,874 89,166,809 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي 
شهري 60000

758,845,010 0 0 236,260,000 486,250,000 0 0 36,335,010 0 تحول اداري و مدیریت عملکرد 60200

100,010,000 0 0 10,000 100,000,000 0 0 0 0 تملک، احداث و تجهیز ساختمان 
هاي اداري 60208

100,010,000 0 0 10,000 100,000,000 0 0 0 10,001 10,000 متر مربع 1401 1400

حوزه  
معاونت  
مالی  و 
اقتصاد 
شهري

احداث ساختمان چند منظوره 
خیابان شهید شیخ فضل اله نوري 602080571-21

658,835,010 0 0 236,250,000 386,250,000 0 0 36,335,010 0 بازسازي و تعمیرات اساسی 
ساختمان هاي اداري 60209
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهري
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

478,835,010 0 0 196,250,000 246,250,000 0 0 36,335,010 25,828.5 18,539 متر مربع 1401 1392

حوزه  
معاونت  
مالی  و 
اقتصاد 
شهري

مقاوم سازي و تعمیرات اساسی 
ساختمان هاي ستادي 602090171-21

56,000,000 0 0 16,000,000 40,000,000 0 0 0 7,368.4 7,600 متر مربع 1401 1399

حوزه  
معاونت  
مالی  و 
اقتصاد 
شهري

تخریب و نوسازي ساختمان اداره 
کل حسابرسی 602090271-21

60,000,000 0 0 10,000,000 50,000,000 0 0 0 8,571.4 7,000 متر مربع 1401 1400

حوزه  
معاونت  
مالی  و 
اقتصاد 
شهري

مقاوم سازي و تعمیرات اساسی 
ساختمان معاونت امور اجتماعی 

و فرهنگی
602090471-21

35,000,000 0 0 5,000,000 30,000,000 0 0 0 7,000 5,000 متر مربع 1401 1400

حوزه  
معاونت  
مالی  و 
اقتصاد 
شهري

بازسازي و تجهیز ساختمان نواب 
صفوي 602090571-21

29,000,000 0 0 9,000,000 20,000,000 0 0 0 29,000 1,000 متر مربع 1401 1400 تعمیر و تجهیز ساختمان هاي 
اداره کل امور اداري و اجرایی 602090671-21

458,431,961 0 0 245,665,000 138,625,000 19,936,000 3,929,874 50,276,087 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500

458,431,961 0 0 245,665,000 138,625,000 19,936,000 3,929,874 50,276,087 0 بررسی و مطالعه نیازها و امکانات 
شهري 61501

72,603,863 0 0 16,250,000 16,250,000 436,000 0 39,667,863 3,300,175.6 22 تعداد پروژه 1401 1387

حوزه  
معاونت  
مالی  و 
اقتصاد 
شهري

عملیاتی کردن طرح جامع 
درآمدهاي پایدار 615010171-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

26,616,750 0 0 6,250,000 16,250,000 0 0 4,116,750 102.2 260,438 نفر ساعت 1401 1392

حوزه  
معاونت  
مالی  و 
اقتصاد 
شهري

طراحی و اجراي (فاز3) نظام 
حسابداري نوین شهرداریها 615010271-21

342,961,348 0 0 215,040,000 98,000,000 19,500,000 3,929,874 6,491,474 5,248.6 65,344 نفر ساعت 1401 1396

سرمایه 
گذاري و 
مشارکتها
ي مردمی

مطالعات امکان سنجی فنی و 
اقتصادي پروژه هاي مشارکتی 615010571-21

16,250,000 0 0 8,125,000 8,125,000 0 0 0 955.9 17,000 نفر ساعت 1401 1397

اداره  کل  
امور 

مجامع  و 
شوراهاي 
سازمانها

ساماندهی و اصالح ساختار 
سازمانها و شرکتهاي تابعه 

شهرداري تهران
615010671-21

5,502,555,712 0 0 5,300,000,000 200,000,000 0 0 2,555,712 0 تملک اراضی و امالك سایر 
ماموریت ها 62500

5,502,555,712 0 0 5,300,000,000 200,000,000 0 0 2,555,712 0 تملک اراضی و امالك جهت سایر 
ماموریتهاي شهرداري 62501

502,555,712 0 0 300,000,000 200,000,000 0 0 2,555,712 287,667.8 1,747 متر مربع 1401 1392

امالك 
ومستغالت 
شهرداري 

تهران

تملک اراضی وامالك جهت سایر 
ماموریتهاي شهرداري 

تهران،سطح شهر تهران
625010171-21

5,000,000,000 0 0 5,000,000,000 0 0 0 0 5,000,000,00
0 1 متر مربع 1401 1401

امالك 
ومستغالت 
شهرداري 

تهران

تملک اراضی و امالك جهت سایر 
ماموریتهاي شهرداري تهران، 

سطح شهر تهران (مولد سازي 
امالك و مستغالت)

625010271-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

98,841,787,500 0 0 98,841,787,500 77,273,704,718 38,902,483,608 0 0 0 جمع کل

98,841,787,500 0 0 98,841,787,500 77,273,704,718 38,902,483,608 0 0 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي 
شهري 60000

98,841,787,500 0 0 98,841,787,500 77,273,704,718 38,902,483,608 0 0 0 دیون و تعهدات 61600

33,600,000,000 0 0 33,600,000,000 19,799,400,000 73,132,445 0 0 0 دیون و تعهدات تملک دارائیهاي 
سرمایه اي سنوات قبل 61602

2,000,000,000 0 0 2,000,000,000 3,000,000,000 73,132,445 0 0 2,000,000,00
0 1 هزار ریال 1401 1401

حوزه  
معاونت  
مالی  و 
اقتصاد 
شهري

بیمه و مالیات 616020271-31

25,000,000,000 0 0 25,000,000,000 15,599,400,000 0 0 0 25,000,000,0
00 1 هزار ریال 1401 1401

حوزه  
معاونت  
مالی  و 
اقتصاد 
شهري

دیون و تعهدات سنواتی اشخاص 
اعم از حقیقی و حقوقی، امالك 

تصرفی
616020771-31

50,000,000 0 0 50,000,000 1,000,000,000 0 0 0 50,000,000 1 هزار ریال 1401 1401

حوزه  
معاونت  
مالی  و 
اقتصاد 
شهري

پرداخت مطالبات اشخاص 
حقیقی و حقوقی به منظور 

اجراي تبصره پنج باغات
616020871-31

50,000,000 0 0 50,000,000 200,000,000 0 0 0 50,000,000 1 هزار ریال 1401 1401

حوزه  
معاونت  
مالی  و 
اقتصاد 
شهري

بازپرداخت سود اوراق مشارکت 
نوسازي بافت فرسوده 616020971-31

6,500,000,000 0 0 6,500,000,000 0 0 0 0 6,500,000,00
0 1 هزار ریال 1401 1401

امالك 
ومستغالت 
شهرداري 

تهران

پرداخت دیون سنواتی غیر نقد 616021171-31

51,741,787,500 0 0 51,741,787,500 47,974,304,718 38,829,351,163 0 0 0 بازپرداخت وام ها 61604
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جدول شماره (10) - بودجه پیشنهادي سال 1401 حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهري
اعتبارات تملک دارائی هاي مالی 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

15,741,787,500 0 0 15,741,787,500 10,112,179,534 25,587,221,012 0 0 15,741,787,5
00 1 هزار ریال 1401 1401

حوزه  
معاونت  
مالی  و 
اقتصاد 
شهري

بازپرداخت وامها 616040171-31

17,000,000,000 0 0 17,000,000,000 10,135,125,184 10,257,712,223 0 0 17,000,000,0
00 1 هزار ریال 1401 1401

حوزه  
معاونت  
مالی  و 
اقتصاد 
شهري

بازپرداخت سود اوراق مشارکت 
راه آهن شهري تهران و حومه 

(مترو)
616040371-31

9,000,000,000 0 0 9,000,000,000 5,000,000,000 2,984,417,929 0 0 9,000,000,00
0 1 هزار ریال 1401 1401

حوزه  
معاونت  
مالی  و 
اقتصاد 
شهري

بازپرداخت وام مترو 616040471-31

10,000,000,000 0 0 10,000,000,000 22,727,000,000 0 0 0 10,000,000,0
00 1 هزار ریال 1401 1401

حوزه  
معاونت  
مالی  و 
اقتصاد 
شهري

بدهی هاي سررسید شده سال 
هاي گذشته به بانک ها و 

موسسات مالی بابت تسهیالت 
اخذ شده

616040771-32

13,500,000,000 0 0 13,500,000,000 9,500,000,000 0 0 0 0 دیون و تعهدات بابت امالك 
تصرف شده سال هاي قبل 61610

5,500,000,000 0 0 5,500,000,000 3,500,000,000 0 0 0 5,500,000,00
0 1 هزار ریال 1401 1401

امالك 
ومستغالت 
شهرداري 

تهران

تملک امالك تصرفی 616100171-31

8,000,000,000 0 0 8,000,000,000 6,000,000,000 0 0 0 8,000,000,00
0 1 هزار ریال 1401 1401

امالك 
ومستغالت 
شهرداري 

تهران

مطالبات دستگاه هاي دولتی و 
عمومی غیر دولتی، نهادها و 

نیروهاي مسلح بابت امالك و 
مستغالت واقع در طرح هاي 

مصوب

616100371-31
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جدول شماره (10) - بودجه پیشنهادي سال 1401 حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهري
اعتبارات تملک دارائی هاي مالی 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
27,108,178,039 0 جمع کل

14,000,000 0 اجتماعی و فرهنگی 10000
14,000,000 0 توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و 

هنري
10800

10,000,000 0 نکوداشت مناسبت هاي مذهبی و ملی 10817
10,000,000 10,000,000 1 برنامه برگزاري مراسم 14 و 15 خردادماه 1081701-11
4,000,000 0 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10823
4,000,000 4,000,000 1 برنامه فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و معنوي 1082301-11

10,659,069,539 0 خدمات شهري 30000
1,833,123,477 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
1,082,122,677 0 نگهداري فضاي سبز 30106

299,530,640 13 22,232,840 متر مربع نگهداري فضاي سبز 3010601-11
53,265,549 89 600,000 متر مربع نگهداري فضاي سبز صحن مطهرحضرت امام (ره) 3010602-11
22,292,640 1,115 20,000 متر مربع نگهداري فضاي سبز خیابانهاي اطراف پاستور و آذربایجان 3010603-11
66,885,777 133,772 500 متر مربع نگهداري فضاي سبز مجتمع حضرت امام خمینی (ره )(تپه 41) 3010604-11
44,585,299 262 170,000 متر مربع نگهداري فضاي سبز مصالي امام خمینی (ره ) 3010605-11
17,755,917 538 33,000 متر مربع نگهداري فضاي سبز بوستان علی محمد مختاري 3010606-11

115,971,694 165,674 700 هکتار نگهداري بوستان یاس فاطمی 3010608-11
31,200,000 136 230,000 متر مربع نگهداري بوستان گفتگو و مجموعه نمایشگاهی 3010609-11

319,930,800 36 9,000,000 نفر حفاظت و نگهبانی بوستان هاي در اختیار سازمان بوستان ها 3010611-11
75,704,361 34 2,200,000 متر مربع نگهداري فضاي سبز بوستان پردیسان 3010612-11
35,000,000 12 3,000,000 کیلوگرم تهیه کود کمپوست نگهداري فضاي سبز 3010616-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 حوزه معاونت خدمات شهري و محیط زیست
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
21,700,800 0 نگهداري جنگل و کمربند سبز پیرامون شهر 30108
21,700,800 9 2,500,000 متر مربع نگهداري و جنگل کاري آرادکوه 3010802-11

729,300,000 0 جبران هزینه راهبري و مدیریت پارك ها و فضاي سبز ( سازمان بوستان ها ) 30110
640,000,000 640,000,000 1 مورد جبران هزینه مدیریت و راهبري سازمان بوستانها و فضاي سبز شهر تهران (حقوق و مزایا) 3011001-11
89,300,000 89,300,000 1 مورد جبران هزینه مدیریت و راهبري سازمان بوستانها و فضاي سبز شهر تهران (سایر هزینه ها) 3011002-11
55,660,000 0 توسعه و نگهداري آرامستان ها 30300
55,660,000 0 راهبري و نگهداري صحن مطهر امام خمینی (ره) 30306
36,117,774 36,117,774 1 مورد راهبري ونگهداري صحن مطهرامام خمینی(ره) (حقوق و مزایا) 3030601-11
19,542,226 19,542,226 1 مورد راهبري ونگهداري صحن مطهرامام خمینی(ره) (سایر هزینه ها) 3030602-11

5,276,231,642 0 مدیریت پسماند 30400
352,932,600 0 آموزش شهروندان در زمینه مدیریت پسماند 30404
352,932,600 1,000 352,933 نفر ساعت برنامه عملیاتی تفکیک از مبداء (طرح کاپ) 3040401-11

1,673,200,000 0 رفت و روب شهري 30408
673,200,000 85 7,920,000 متر مربع رفت و روب شهري 3040801-11

1,000,000,000 85 11,764,706 متر مربع رفت و روب شهري 3040801-12
1,559,346,242 0 جمع آوري و حمل پسماند 30409

352,087,042 600 586,812 ساعت راهبري و کرایه ماشین آالت خدمات شهري 3040901-11
1,207,259,200 800 1,509,074 تن انتقال پسماند به خارج از شهر 3040902-11

318,501,750 0 دفن پسماند و مراقبتهاي پس از آن 30412
290,562,000 70 4,150,886 تن دفن پسماند و مراقبتهاي پس از آن(از محل مصوبه بهاي خدمات مدیریت پسماند هاي ساختمانی و 

عمرانی)
3041201-11

27,939,750 27,939,750 1 متر مکعب نگهداري تصفیه خانه شیرابه 3041202-11
1,372,251,050 0 جبران هزینه راهبري  سازمان مدیریت پسماند 30413
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 حوزه معاونت خدمات شهري و محیط زیست
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
1,241,000,000 1,241,000,000 1 مورد جبران هزینه مدیریت و راهبري سازمان مدیریت پسماند (حقوق و مزایا) 3041301-11

111,240,000 3,708,000 30 نفر کمک به بازخریدي و بازنشستگی کارکنان مازاد سازمان مدیریت پسماند 3041302-11
20,011,050 20,011,050 1 مورد جبران هزینه مدیریت و راهبري سازمان مدیریت پسماند (سایر  هزینه هاا) 3041304-11
46,892,400 0 طرح هاي هدایت آب هاي سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه هاي عبوري از شهر 30700
46,892,400 0 برف روبی 30710
46,892,400 46,892,400 1 مورد خرید مصالح و تجهیزات عملیات برف روبی 3071001-11

288,014,343 0 بهبود محیط زیست شهري و بهداشت عمومی 30900
263,727,000 0 مبارزه با جانوران مضر شهري 30903
263,727,000 900 293,030 تعداد مبارزه با جانوران مضر شهري 3090301-11
24,287,343 0 آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهري 30905
24,287,343 200 121,436 برنامه آموزش، فرهنگ سازي و مشارکت شهروندي در حوزه محیط زیست شهري 3090501-11

2,812,847,678 0 ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهري 31100
2,570,018,078 0 رفع سد معبر 31102
2,310,018,078 2,310,018,078 1 تعداد ماموریت مدیریت پیشگیري و رفع سد معبر صنفی (حقوق و مزایا) 3110201-11

260,000,000 260,000,000 1 مورد مدیریت پیشگیري و رفع سد معبر صنفی (سایر هزینه ها) 3110204-11
242,829,600 0 ساماندهی صنایع و مشاغل 31103
242,829,600 242,829,600 1 نفر ساعت ساماندهی صنایع و مشاغل سطح شهر تهران 3110301-11
346,300,000 0 امور پشتیبانی 31500

9,200,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 31501
9,200,000 115,000 80 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 3150102-11

233,690,000 0 مزایا و کمک ها 31502
95,200,000 1,190,000 80 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 3150202-11

6,300,000 78,750 80 نفر سال هزینه ناهار 3150203-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 حوزه معاونت خدمات شهري و محیط زیست
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
48,400,000 605,000 80 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 3150206-11
20,000,000 400,000 50 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 3150207-11
13,600,000 170,000 80 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 3150208-11
9,440,000 118,000 80 نفر سال پاداش و عیدي 3150209-11

21,600,000 270,000 80 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 3150210-11
15,600,000 520,000 30 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 3150211-11
1,600,000 20,000 80 نفر سال 11-3150212 حق عائله مندي، اوالد
1,950,000 75,000 26 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 3150213-11

103,410,000 0 خدمات قراردادي 31505
22,410,000 415,000 54 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 3150509-11
56,700,000 1,050,000 54 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 3150511-11
24,300,000 450,000 54 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 3150513-11

13,809,860,000 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000
13,809,860,000 0 توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی 40100
13,809,860,000 0 جبران هزینه مدیریت و راهبري سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 40105
11,900,000,000 11,900,000,000 1 مورد جبران هزینه مدیریت و راهبري سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی (حقوق و مزایا) 4010501-11

200,000,000 200,000,000 1 نفر کمک به بازنشستگی کارکنان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 4010502-11
1,709,860,000 1,709,860,000 1 مورد جبران هزینه مدیریت و راهبري سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی (سایر هزینه ها) 4010503-11
2,570,018,000 0 شهرسازي و معماري 50000
2,570,018,000 0 تهیه، نظارت و راهبري طرح هاي توسعه شهري شهر تهران 50100
2,570,018,000 0 شناسایی، برخورد و رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده شهر 50115
2,310,018,000 2,310,018,000 1 تعداد ماموریت شناسایی برخورد ورسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده شهر (حقوق و مزایا) 5011501-11

260,000,000 2,183 119,120 مورد شناسایی برخورد ورسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده شهر (سایر هزینه ها) 5011502-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 حوزه معاونت خدمات شهري و محیط زیست
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
55,230,500 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
21,858,500 0 تحول اداري و مدیریت عملکرد 60200
21,858,500 0 کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت هاي شهرداري 60211
21,858,500 765 28,580 نفر ساعت نظارت عالیه برعملکرد پیمانکاران خدمات شهري (جمع آوري پسماند و ...) 6021102-11
33,372,000 0 موارد پیش بینی نشده 61700
33,372,000 0 حمایت از اشخاص و موسسات خصوصی 61702
33,372,000 33,372,000 1 مورد کمک به خانواده شهداي آتش نشان 6170239-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 حوزه معاونت خدمات شهري و محیط زیست
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

24,296,429,392 0 1,480,000,000 12,592,106,415 12,240,205,374 2,445,694,183 910,026,797 3,461,084,409 0 جمع کل

293,257,381 0 0 140,870,000 181,000,000 32,387,381 0 0 0 اجتماعی و فرهنگی 10000

40,870,000 0 0 40,870,000 61,000,000 0 0 0 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و 
نشاط اجتماعی 10300

40,870,000 0 0 40,870,000 61,000,000 0 0 0 0 توسعه و تجهیز فضاهاي ورزشی 10307

40,870,000 0 0 40,870,000 61,000,000 0 0 0 10,000 4,087 متر مربع 1401 1401

آتش 
نشانی و 
خدمات 
ایمنی 
تهران

تجهیز زیرساخت امداد کوهستان 103070172-21

252,387,381 0 0 100,000,000 120,000,000 32,387,381 0 0 0

توسعه و حمایت از زیرساخت ها، 
ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح 

هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی 
و هنري

10800

252,387,381 0 0 100,000,000 120,000,000 32,387,381 0 0 0 مرمت و بازسازي فضاهاي با 
هویت فرهنگی و تاریخی 10819

252,387,381 0 0 100,000,000 120,000,000 32,387,381 0 0 12,943.6 19,499 متر مربع 1401 1399
بهشت 

زهرا ( س 
(

مرمت، بازسازي و ساماندهی 
آرامستانهاي تاریخی و ارزشمند 

ري، تهران و شمیران
108190372-21

1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 0 0 0 0 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 0 0 0 0 0 توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور 
و مرور شهري 20900

1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 0 0 0 0 0 تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر 
عابرپیاده 20932

1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 0 0 0 0 8,000,000 125 دستگاه 1401 1401 زیبا سازي 
شهر تهران

تعمیر و تعویض پل هاي مکانیزه 
عابر پیاده (از محل درآمد 

اختصاصی حاصل از آگهی هاي 
تجاري و تبلیغات محیطی)

209320172-22

18,448,637,222 0 1,480,000,000 7,069,233,415 8,314,205,374 1,583,628,648 845,845,008 3,461,084,409 0 خدمات شهري 30000
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

11,170,002,932 0 1,200,000,000 4,850,945,834 5,207,455,374 1,226,015,385 755,648,607 1,888,387,597 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز 
شهري و پیراشهري 30100

8,185,526,002 0 1,200,000,000 4,095,100,821 4,465,100,864 570,146,807 223,401,275 631,776,235 0 احداث و توسعه بوستان و 
تفرجگاه 30102

4,564,071 0 0 100,000 100,000 0 0 4,364,071 7.6 599,983 متر مربع 1401 1392
پارك ها و 
فضاي سبز 
شهر تهران

احداث، توسعه و مناسب سازي 
بوستان دانش و طبیعت 301022872-21

190,137,215 0 0 80,000,000 80,000,464 0 0 30,136,751 183.6 1,035,359 متر مربع 1401 1392
پارك ها و 
فضاي سبز 
شهر تهران

احداث، توسعه و مناسب سازي 
بوستان ایرانیان 301022972-21

2,350,263,380 0 1,200,000,000 300,000,121 400,000,000 161,711,097 177,145,150 111,407,012 5,476.9 429,126 متر مربع 1402 1386
پارك ها و 
فضاي سبز 
شهر تهران

احداث، توسعه و مناسب سازي 
بوستان چهارباغ (بهشت، ایمان، 

دانش و آفرینش)
301023272-21

230,743,998 0 0 20,000,000 20,000,000 56,760,710 20,409,000 113,574,288 1,817.3 126,974 متر مربع 1401 1392
پارك ها و 
فضاي سبز 
شهر تهران

احداث، توسعه و مناسب سازي 
باغ گل 301023872-21

3,000,000,000 0 0 3,000,000,000 3,000,000,000 0 0 0 300,000 10,000 متر مربع 1401 1401
پارك ها و 
فضاي سبز 
شهر تهران

احیا و تملک باغات با اولویت 
مناطق داراي کمبود فضاي سبز 301024572-22

465,816,238 0 0 20,000,000 20,000,000 27,675,000 25,847,125 372,294,113 734.4 634,287 متر مربع 1401 1394
پارك ها و 
فضاي سبز 
شهر تهران

توسعه و مناسب سازي بوستان و 
تفرجگاه جنگلی یاس فاطمی 301024672-21

10,000,000 0 0 5,000,000 5,000,000 0 0 0 0.6 16,923,793 متر مربع 1401 1399
پارك ها و 
فضاي سبز 
شهر تهران

احداث بوستان پادگان 06 301025272-21

280,001,100 0 0 140,000,700 140,000,400 0 0 0 248.4 1,127,140 متر مربع 1401 1399
پارك ها و 
فضاي سبز 
شهر تهران

احداث بوستان والیت فاز 2 301025372-21

1,624,000,000 0 0 500,000,000 800,000,000 324,000,000 0 0 120,091.7 13,523 متر مربع 1401 1399
پارك ها و 
فضاي سبز 
شهر تهران

تملک و احداث بوستان در 
محالت فاقد بوستان 301025472-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

30,000,000 0 0 30,000,000 0 0 0 0 3,000 10,000 متر مربع 1401 1401
پارك ها و 
فضاي سبز 
شهر تهران

ساماندهی رود دره هاي سطح 
شهر تهران 301025872-21

274,990,000 0 0 274,990,000 269,513,610 163,594,626 0 0 0 احداث و توسعه فضاي سبز معابر 
شهري 30103

1,000,000 0 0 1,000,000 1,000,000 0 0 0 12,500 80 متر مربع 1401 1401
پارك ها و 
فضاي سبز 
شهر تهران

احداث و توسعه فضاي سبز 
عمودي و بام سبز بدنه اماکن 

شهرداري
301030172-21

160,990,000 0 0 160,990,000 160,513,610 49,284,867 0 0 26,831.7 6,000 متر مربع 1401 1401
پارك ها و 
فضاي سبز 
شهر تهران

توسعه و تجهیز باغات تملک شده 
جهت تبدیل به بوستان عمومی و 

فضاي سبز مشترك مناطق 22
گانه

301030272-21

83,000,000 0 0 83,000,000 80,000,000 100,000,000 0 0 3,772.7 22,000 متر مربع 1401 1401
پارك ها و 
فضاي سبز 
شهر تهران

احداث و توسعه فضاي سبز 
حاشیه بزرگراه ها 301030372-21

30,000,000 0 0 30,000,000 28,000,000 14,309,760 0 0 3,000 10,000 متر مربع 1401 1401
بهشت 

زهرا ( س 
(

احداث و توسعه فضاي سبز 
صحن مطهر امام (ره) 301030472-21

2,355,631,917 0 0 145,000,000 175,000,000 308,237,863 532,247,332 1,256,611,362 0 باز پیرایی، مناسب سازي و 
تجهیز بوستان ها وفضاي سبز 30104

40,000,000 0 0 40,000,000 40,000,000 21,464,640 0 0 285.7 140,000 تعداد 1401 1401
پارك ها و 
فضاي سبز 
شهر تهران

تامین درخت و درختچه و گل و 
گیاه فضاي سبز سطح شهر تهران 301040272-21

124,980,885 0 0 40,000,000 40,000,000 8,133,223 6,000,000 30,847,662 127.4 981,039 عدد 1401 1393
پارك ها و 
فضاي سبز 
شهر تهران

سامانه مانیتورینگ، اطالعات 
مکانی و شناسنامه الکترونیک 

(سامانه نهال)
301040772-21

2,143,561,032 0 0 50,000,000 80,000,000 275,000,000 526,247,332 1,212,313,700 6,621.5 323,728 متر مربع 1401 1394
پارك ها و 
فضاي سبز 
شهر تهران

پارك هاي خواجوي کرمانی 
شوش و حقانی (طرح آمایش 

منطقه 12)
301041272-21

47,090,000 0 0 15,000,000 15,000,000 3,640,000 0 13,450,000 47,090,000 1 پروژه 1401 1395
پارك ها و 
فضاي سبز 
شهر تهران

پایش و تهیه شناسنامه باغات 
پیوسته و گسسته شهر تهران 301041472-21
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

200,000,013 0 0 200,000,013 199,840,900 173,413,264 0 0 0 توسعه جنگلکاري و کمربند سبز 
پیرامون شهر 30105

200,000,013 0 0 200,000,013 199,840,900 173,413,264 0 0 533,333.4 375 هکتار 1401 1401
پارك ها و 
فضاي سبز 
شهر تهران

توسعه جنگلکاري کمربند فضاي 
سبز پیرامون شهر تهران 301050172-21

153,855,000 0 0 135,855,000 98,000,000 10,622,825 0 0 0 طراحی و اجراي شبکه هاي 
آبرسانی فضاي سبز 30107

80,000,000 0 0 80,000,000 80,000,000 10,622,825 0 0 1,333.3 60,000 متر مربع 1401 1401
پارك ها و 
فضاي سبز 
شهر تهران

توسعه شبکه و طرح جامع آب 
خام شهر تهران 301070172-21

73,855,000 0 0 55,855,000 18,000,000 0 0 0 18,235.8 4,050 متر مربع 1401 1400
بهشت 

زهرا ( س 
(

آبرسانی مکانیزه جنگل کاري 
پیرامون سازمان بهشت زهرا (س) 301070372-21

2,223,491,301 0 270,000,000 930,000,000 485,000,000 59,642,500 49,199,138 429,649,663 0 توسعه و نگهداري آرامستان ها 30300

2,223,491,301 0 270,000,000 930,000,000 485,000,000 59,642,500 49,199,138 429,649,663 0 توسعه و بهسازي آرامستان ها 30301

622,778,700 0 120,000,000 250,000,000 40,000,000 20,897,500 25,000,000 166,881,200 107.8 5,779,732 متر مربع 1402 1392
بهشت 

زهرا ( س 
(

طراحی و آماده سازي آرامستان 
هاي جدید 303010272-21

455,415,950 0 130,000,000 150,000,000 130,000,000 30,750,000 14,665,950 0 11,778.8 38,664 عدد 1402 1397
بهشت 

زهرا ( س 
(

ساخت قبور آماده(ویژه بحران) 303010472-21

715,296,651 0 20,000,000 400,000,000 15,000,000 7,995,000 9,533,188 262,768,463 23,843,221.7 30 هکتار 1402 1384
بهشت 

زهرا ( س 
(

رسیدگی به امور قطعات شهدا 
(هشت قطعه)، بهشت زهرا (س) 303010772-21

430,000,000 0 0 130,000,000 300,000,000 0 0 0 53,750 8,000 متر مربع 1401 1400
بهشت 

زهرا ( س 
(

احداث سالن هاي ایزوله و تطهیر 
بهشت زهرا (س) 303010872-21

4,020,057,409 0 0 1,106,525,000 2,404,500,000 274,845,424 39,702,905 359,768,508 0 مدیریت پسماند 30400

4,020,057,409 0 0 1,106,525,000 2,404,500,000 274,845,424 39,702,905 359,768,508 0 احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات 
جمع آوري و پردازش پسماند 30406
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اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

734,009,133 0 0 127,300,000 190,000,000 33,656,000 25,100,625 357,952,508 734,009,133 1 مجموعه 1401 1384

مدیریت 
پسماند 

شهرداري 
تهران

توسعه و تجهیز مجتمع 
آرادکوه(از محل مصوبه بهاي 
خدمات مدیریت پسماندهاي 

ساختمانی و عمرانی)

304060272-21

67,000,000 0 0 67,000,000 100,000,000 35,652,108 0 0 67,000 1,000 عدد 1401 1401

مدیریت 
پسماند 

شهرداري 
تهران

خرید مخازن زباله و تسهیالت 
تأمین خودرو 304060672-21

15,075,000 0 0 15,075,000 22,500,000 7,132,320 0 0 1,507,500 10 ایستگاه 1401 1401

مدیریت 
پسماند 

شهرداري 
تهران

بهسازي، مرمت و تجهیز 
ایستگاههاي خدمات شهري 304061272-21

109,586,280 0 0 30,150,000 45,000,000 18,018,000 14,602,280 1,816,000 109,586,280 1 مجموعه 1401 1397

مدیریت 
پسماند 

شهرداري 
تهران

توسعه و تجهیز مجتمع بازیافت 
خاك و نخاله جاجرود 304061572-21

333,917,685 0 0 100,000,000 230,000,000 3,917,685 0 0 166,958,842.5 2 مجموعه 1401 1399

مدیریت 
پسماند 

شهرداري 
تهران

ایجاد  واحد هاي پردازش 
MRFمکانیزه 304061772-21

1,393,469,311 0 0 300,000,000 917,000,000 176,469,311 0 0 1,393,469,31
1 1 پروژه 1401 1399

مدیریت 
پسماند 

شهرداري 
تهران

اجراي طرح تفصیلی طرح جامع 
پسماند 304061972-21

167,000,000 0 0 67,000,000 100,000,000 0 0 0 3,340,000 50 دستگاه 1401 1400

مدیریت 
پسماند 

شهرداري 
تهران

خرید ماشین االت و تجهیزات 
عملیات برف روبی 304062172-21

1,200,000,000 0 0 400,000,000 800,000,000 0 0 0 1,200,000,00
0 1 مورد 1401 1400

مدیریت 
پسماند 

شهرداري 
تهران

اجراي برنامه عملیاتی طرح جامع 
مدیریت پسماند 304062272-21
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

60,000,050 0 10,000,000 40,000,050 40,000,000 7,820,625 0 0 0

طرح هاي هدایت آب هاي 
سطحی و ساماندهی سیل ها، رود 
دره ها و رودخانه هاي عبوري از 

شهر

30700

30,000,050 0 10,000,000 10,000,050 10,000,000 0 0 0 0 احداث شبکه فرعی جمع آوري 
آبهاي سطحی 30707

30,000,050 0 10,000,000 10,000,050 10,000,000 0 0 0 336.5 89,142 متر طول 1402 1399

حوزه  
معاونت  
خدمات  
شهري

مطالعه و امکان سنجی جانمایی 
و اجراي سیستم هاي آشغال گیر 

و رسوب گیر
307070172-21

30,000,000 0 0 30,000,000 30,000,000 7,820,625 0 0 0 استفاده مجدد از پساب و رواناب 
سطحی 30711

30,000,000 0 0 30,000,000 30,000,000 7,820,625 0 0 100,000 300 دستگاه 1401 1401
پارك ها و 
فضاي سبز 
شهر تهران

امکان سنجی و احداث ایستگاه 
طرح تغییر الگوي کشت و 

اکولوژي و آموزش و پژوهش هاي 
مرتبط

307110572-21

955,085,530 0 0 121,762,531 163,750,000 8,865,322 1,294,358 783,278,641 0 بهبود محیط زیست شهري و 
بهداشت عمومی 30900

89,100,031 0 0 89,100,031 115,000,000 8,865,322 0 0 0 تهیه و اجراي طرح هاي زیست 
محیطی 30901

21,440,031 0 0 21,440,031 32,000,000 3,933,104 0 0 932.2 23,000 نفر ساعت 1401 1401

حوزه  
معاونت  
خدمات  
شهري

تهیه طرح هاي زیست محیطی 
شهر تهران 309010172-21

46,280,000 0 0 46,280,000 57,000,000 0 0 0 1,000 46,280 نفر ساعت 1401 1401

اداره کل 
محیط 

زیست و 
توسعه 
پایدار

شناسایی و پایش کمی و کیفی 
منابع، شاخص ها و آالینده هاي 
محیط زیست و ارائه راهکارهاي 

رفع آلودگی

309010272-21
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

9,380,000 0 0 9,380,000 14,000,000 0 0 0 1,000.6 9,374 نفر ساعت 1401 1401

حوزه  
معاونت  
خدمات  
شهري

ارزیابی اثرات زیست محیطی 
پروژه هاي عمرانی، تولیدي و 

اقتصادي شهرداري تهران
309010372-21

12,000,000 0 0 12,000,000 12,000,000 4,932,219 0 0 1,000 12,000 نفر ساعت 1401 1401
پارك ها و 
فضاي سبز 
شهر تهران

پروژه ایجاد سامانه اطالعاتی 
فضاي سبز و کمیسیون ماده 

هفت
309010772-21

865,985,499 0 0 32,662,500 48,750,000 0 1,294,358 783,278,641 0 توسعه انرژي هاي نو 30904

865,985,499 0 0 32,662,500 48,750,000 0 1,294,358 783,278,641 865,985,499 1 مجموعه 1401 1389

مدیریت 
پسماند 

شهرداري 
تهران

طراحی و احداث واحدهاي تولید 
انرژي از پسماند 309040172-21

20,000,000 0 0 20,000,000 13,500,000 6,439,392 0 0 0 توسعه و نگهداري تاسیسات 
شهري 31000

20,000,000 0 0 20,000,000 13,500,000 6,439,392 0 0 0
تعمیر، تجهیز و مناسب سازي 

آبخوري ها و سرویس هاي 
بهداشتی عمومی

31008

20,000,000 0 0 20,000,000 13,500,000 6,439,392 0 0 10,000 2,000 چشمه 1401 1401
بهشت 

زهرا ( س 
(

نگهداري سرویس هاي بهداشتی 
شهرداري صحن مطهر امام (ره) 310080172-21

4,303,503,000 0 0 4,303,503,000 3,650,000,000 800,000,000 0 0 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000

4,303,503,000 0 0 4,303,503,000 3,650,000,000 800,000,000 0 0 0 توسعه و تقویت سیستم ایمنی و 
آتش نشانی 40100

4,303,503,000 0 0 4,303,503,000 3,650,000,000 800,000,000 0 0 0
احداث و توسعه ایستگاه ها و 
زیرساخت هاي جانبی آتش 

نشانی
40101

703,500,000 0 0 703,500,000 1,050,000,000 800,000,000 0 0 100,000 7,035 دستگاه 1401 1401

آتش 
نشانی و 
خدمات 
ایمنی 
تهران

خرید تجهیزات و امکانات سازمان 
اتش نشانی و خدمات ایمنی 401010872-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 حوزه معاونت خدمات شهري و محیط زیست
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

3,600,003,000 0 0 3,600,003,000 2,600,000,000 0 0 0 3,600,003,00
0 1 مورد 1401 1401

آتش 
نشانی و 
خدمات 
ایمنی 
تهران

اعتبارات سرمایه اي سازمان آتش 
نشانی (موضوع عوارض آتش 
نشانی ساختمان ها در هنگام 

صدور پروانه)

401010972-22

112,711,989 0 0 30,000,000 30,000,000 15,750,000 36,961,989 0 0 شهرسازي و معماري 50000

112,711,989 0 0 30,000,000 30,000,000 15,750,000 36,961,989 0 0 ساماندهی و نوسازي بافت هاي 
فرسوده و تاریخی 50400

112,711,989 0 0 30,000,000 30,000,000 15,750,000 36,961,989 0 0
توسعه و ساماندهی پهنه هاي 
واجد ارزش فرهنگی و طبیعی 

شهر تهران
50404

112,711,989 0 0 30,000,000 30,000,000 15,750,000 36,961,989 0 390,006.9 289 هکتار 1401 1397
پارك ها و 
فضاي سبز 
شهر تهران

ساماندهی، طراحی و توسعه 
بوستان پردیسان 504042272-21

138,319,800 0 0 48,500,000 65,000,000 13,928,154 27,219,800 0 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي 
شهري 60000

15,000,000 0 0 15,000,000 15,000,000 1,328,154 0 0 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500

15,000,000 0 0 15,000,000 15,000,000 1,328,154 0 0 0 بررسی و مطالعه نیازها و امکانات 
شهري 61501

15,000,000 0 0 15,000,000 15,000,000 1,328,154 0 0 1,000 15,000 نفر ساعت 1401 1401
پارك ها و 
فضاي سبز 
شهر تهران

طرح جامع احیا و نظارت بر 
قنوات سطح شهر تهران 615010172-21

123,319,800 0 0 33,500,000 50,000,000 12,600,000 27,219,800 0 0 توسعه شهر الکترونیک و ارتقاء 
زیرساخت ها و فناوري هاي نوین 62000

123,319,800 0 0 33,500,000 50,000,000 12,600,000 27,219,800 0 0 توسعه و ارائه خدمات شهروندي 
غیرحضوري و الکترونیک 62014

123,319,800 0 0 33,500,000 50,000,000 12,600,000 27,219,800 0 61,659,900 2 سامانه 1401 1398

مدیریت 
پسماند 

شهرداري 
تهران

توسعه خدمات و سامانه هاي 
شهر هوشمند، در حوزه مدیریت 

پسماند
620140172-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 حوزه معاونت خدمات شهري و محیط زیست
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 





مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
49,970,791,974 0 جمع کل

4,000,000 0 اجتماعی و فرهنگی 10000
4,000,000 0 توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و 

هنري
10800

4,000,000 0 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10823
4,000,000 100,000 40 برنامه فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و معنوي 1082301-11

46,264,429,424 0 حمل و نقل و ترافیک 20000
21,238,366,914 0 توسعه، تجهیز و نگهداري سامانه هاي حمل و نقل ریلی 20100
21,238,366,914 0 مدیریت و بهره برداري از حمل و نقل ریلی 20102
14,228,366,914 14,228,366,914 1 مورد مابه التفاوت قیمت بلیط مترو (حقوق و مزایا) 2010201-11
1,400,000,000 1,400,000,000 1 مورد مابه التفاوت قیمت بلیط مترو (یارانه بلیط) (حقوق و مزایا) 2010201-12

250,000,000 5,000,000 50 نفر کمک به بازخریدي کارکنان مازاد شرکت بهره برداري مترو 2010202-11
5,360,000,000 5,360,000,000 1 مورد مابه التفاوت قیمت بلیط مترو (سایر هزینه ها) 2010203-11

22,081,670,011 0 توسعه، تجهیز و نگهداري سامانه هاي حمل و نقل عمومی غیر ریلی 20200
1,094,675,000 0 مدیریت و بهره برداري از حمل و نقل نیمه عمومی غیرریلی 20204

407,275,000 407,275,000 1 مورد جبران هزینه راهبري سازمان تاکسیرانی شهر تهران (حقوق و مزایا) 2020401-11
687,400,000 687,400,000 1 مورد کمک به ساماندهی رانندگان تاکسی 2020402-11

20,875,675,011 0 مدیریت و بهره برداري از حمل و نقل عمومی غیرریلی 20209
14,718,000,000 14,718,000,000 1 مورد مابه التفاوت قیمت بلیط اتوبوس به شرکت واحد اتوبوسرانی (حقوق و مزایا) 2020901-11
1,000,000,000 1,000,000,000 1 مورد مابه التفاوت قیمت بلیط اتوبوس به شرکت واحد اتوبوسرانی (یارانه بلیط) (حقوق و مزایا) 2020901-12
2,582,800,000 2,582,800,000 1 مورد مابه التفاوت قیمت بلیط اتوبوس به بخش خصوصی 2020902-11
2,480,000,000 3,542,857 700 نفر کمک به بازنشستگی و  بازخریدي کارکنان مازاد شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 2020905-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 حوزه معاونت حمل ونقل و ترافیک
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
94,875,011 94,875,011 1 مورد راهبري، نگهداري و مدیریت جایگاههاي عرضه گاز طبیعی شرکت واحد (سایر هزینه ها) 2020908-11

111,320,000 0 راهبري، نگهداري و بهسازي مراکز کنترل ترافیک 20216
69,000,000 69,000,000 1 مورد راهبري و نگهداري مراکز کنترل و سامانه هاي هوشمند حمل و نقل (حقوق و مزایا) 2021601-11
42,320,000 42,320,000 1 مورد راهبري و نگهداري مراکز کنترل و سامانه هاي هوشمند حمل و نقل (سایر هزینه ها) 2021602-11

2,606,684,499 0 افزایش و توسعه ظرفیت هاي مدیریتی پلیس راهور 21600
2,606,684,499 0 اجراي برنامه هاي پلیس راهور 21606

689,957,456 172,489,364 4 برنامه اجراي برنامه انضباط و نظم بخشی بر حمل و نقل 2160601-11
291,407,587 58,281,517 5 برنامه اجراي برنامه هاي حمل و نقل انسان محور شهر تهران 2160602-11
602,242,350 200,747,450 3 برنامه اجراي برنامه هاي راهبري طرح هاي ترافیکی و کنترل معاینه فنی وسایل نقلیه 2160603-11
563,388,002 93,898,000 6 برنامه اجراي برنامه هاي تنظیم و تسهیل عبور و مرور 2160604-11
459,689,104 114,922,276 4 برنامه اجراي برنامه هاي مدیریت و کاهش تخلفات رانندگی 2160605-11
337,708,000 0 امور پشتیبانی 22200

8,740,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 22201
8,740,000 115,000 76 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 2220102-11

221,728,000 0 مزایا و کمک ها 22202
90,440,000 1,190,000 76 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 2220202-11
5,985,000 78,750 76 نفر سال هزینه ناهار 2220203-11

45,980,000 605,000 76 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 2220206-11
20,000,000 400,000 50 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 2220207-11
12,920,000 170,000 76 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 2220208-11

8,968,000 118,000 76 نفر سال پاداش و عیدي 2220209-11
20,520,000 270,000 76 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 2220210-11
13,520,000 520,000 26 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 2220211-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 حوزه معاونت حمل ونقل و ترافیک
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
1,520,000 20,000 76 نفر سال 11-2220212 حق عائله مندي، اوالد
1,875,000 75,000 25 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 2220213-11

107,240,000 0 خدمات قراردادي 22205
23,240,000 415,000 56 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 2220509-11
58,800,000 1,050,000 56 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 2220511-11
25,200,000 450,000 56 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 2220513-11

168,362,500 0 خدمات شهري 30000
168,362,500 0 بهبود محیط زیست شهري و بهداشت عمومی 30900
168,362,500 0 راهبري، مدیریت و تجهیز ایستگاههاي سنجش آلودگی هوا و صدا 30914
91,750,000 91,750,000 1 مورد راهبري و مدیریت ایستگاههاي سنجش آلودگی هوا و صدا (حقوق و مزایا) 3091401-11
76,612,500 76,612,500 1 مورد راهبري و مدیریت ایستگاههاي سنجش آلودگی هوا و صدا (سایر هزینه ها) 3091402-11

3,534,000,050 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
3,250,000,000 0 امور پشتیبانی 60800
3,250,000,000 0 خدمات قراردادي 60805
2,250,000,000 2,250,000,000 1 مورد هزینه هاي انتشار و بازارگردانی اوراق مشارکت جدید 6080529-11
1,000,000,000 1,000,000,000 1 مورد هزینه بازارگردانی اوراق مشارکت سنوات گذشته 6080530-11

20,000,000 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500
20,000,000 0 آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی 61505
20,000,000 1,000 20,000 نفر ساعت آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 6150501-11

264,000,050 0 موارد پیش بینی نشده 61700
220,000,050 0 حمایت از اشخاص و موسسات خصوصی 61702
165,000,000 33,000 5,000 نفر سال کمک به مدرسه کودکان استثنایی از طریق سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 6170215-11
55,000,050 11,000 5,000 نفر سال کمک به مدرسه کودکان استثنائی از طریق شرکت واحد اتوبوسرانی 6170236-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 حوزه معاونت حمل ونقل و ترافیک
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
44,000,000 0 حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه 61703
35,360,000 35,360,000 1 مورد جبران هزینه راهبري شرکت مدیریت مجتمع هاي ایستگاهی (حقوق و مزایا) 6170307-11
8,640,000 8,640,000 1 مورد جبران هزینه راهبري شرکت مدیریت مجتمع هاي ایستگاهی (سایر هزینه ها) 6170312-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 حوزه معاونت حمل ونقل و ترافیک
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

917,243,987,214 0 585,264,113,28
4 84,532,789,751 107,346,831,21

4 20,014,931,418 11,391,805,900 122,511,236,448 0 جمع کل

165,000,000 0 0 60,000,000 105,000,000 0 0 0 0 اجتماعی و فرهنگی 10000

15,000,000 0 0 10,000,000 5,000,000 0 0 0 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و 
نشاط اجتماعی 10300

15,000,000 0 0 10,000,000 5,000,000 0 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن 
ورزشی 10308

15,000,000 0 0 10,000,000 5,000,000 0 0 0 9,003.6 1,666 متر مربع 1401 1400

مدیریت و 
نظارت بر 
تاکسیرانی 
شهر تهران

تعمیر و تجهیز مجموعه ورزشی 
تاکسیرانی 103080173-21

150,000,000 0 0 50,000,000 100,000,000 0 0 0 0

توسعه و حمایت از زیرساخت ها، 
ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح 

هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی 
و هنري

10800

150,000,000 0 0 50,000,000 100,000,000 0 0 0 0 توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري 10801

150,000,000 0 0 50,000,000 100,000,000 0 0 0 16,666.7 9,000 متر مربع 1401 1400

بهره 
برداري راه 

آهن 
شهري 
تهران و 
حومه

ایجاد و تجهیز ایستگاه موزه مترو 108010673-21

915,809,558,291 0 584,529,225,73
1 84,052,014,751 106,928,456,21

4 19,969,092,644 11,388,499,885 122,490,908,356 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

713,104,073,354 0 460,150,000,00
0 48,014,382,000 66,937,710,518 15,361,068,467 10,862,333,720 116,044,356,177 0 توسعه، تجهیز و نگهداري سامانه 

هاي حمل و نقل ریلی 20100

713,104,073,354 0 460,150,000,00
0 48,014,382,000 66,937,710,518 15,361,068,467 10,862,333,720 116,044,356,177 0 احداث و توسعه خطوط حمل و 

نقل ریلی درون شهري 20101
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 حوزه معاونت حمل ونقل و ترافیک
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

27,533,754,983 0 5,300,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 0 339,916,154 19,893,838,829 983,348,392.
3 28 کیلومتر 1402 1386

راه آهن 
شهري 
تهران و 
حومه ( 
مترو )

توسعه و تکمیل خط 3 شهري (از 
محل منابع عمومی) 201010273-21

8,000,000,000 0 0 3,000,000,000 5,000,000,000 0 0 0 4,000,000,00
0 2 کیلومتر 1401 1400

راه آهن 
شهري 
تهران و 
حومه ( 
مترو )

توسعه و تکمیل خط 3 شهري  از 
محل منابع اختصاصی انتشار 

اوراق مشارکت
201010273-23

625,625,000 0 0 625,625,000 893,750,000 12,752,249 0 0 62,562,500 10 کیلومتر 1401 1401

بهره 
برداري راه 

آهن 
شهري 
تهران و 
حومه

نگهداري و بهسازي خطوط 
متروي تهران 201010473-21

13,600,553,957 0 0 4,820,000,000 4,669,000,008 391,309,976 935,350,265 2,784,893,708 4,533,517,98
5.7 3 مجموعه 1401 1394

بهره 
برداري راه 

آهن 
شهري 
تهران و 
حومه

کمک سرمایه اي به شرکت بهره 
برداري مترو جهت خرید قطعات 

یدکی و اورهال
201010673-21

145,955,373,634 0 96,800,000,000 4,100,000,000 6,605,000,000 4,596,724,105 4,427,856,586 29,425,792,943 4,422,890,11
0.1 33 کیلومتر 1402 1387

راه آهن 
شهري 
تهران و 
حومه ( 
مترو )

احداث خط 6 شهري (از محل 
منابع عمومی) 201010773-21

2,666,800,000 0 0 1,400,000,000 1,266,800,000 0 0 0 2,666,800,000 1 مجموعه 1401 1400

راه آهن 
شهري 
تهران و 
حومه ( 
مترو )

احداث خط 6 شهري از محل 
عوارض تردد وسایل نقلیه در 

محدوده هاي مرکزي و ترافیک 
(مجوز ورود به محدوده طرح 

ترافیک)

201010773-22
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

14,000,000,000 0 0 5,000,000,000 9,000,000,000 0 0 0 3,500,000,00
0 4 کیلومتر 1401 1400

راه آهن 
شهري 
تهران و 
حومه ( 
مترو )

احداث خط 6 شهري از محل 
منابع اختصاصی انتشار اوراق 

مشارکت
201010773-23

147,995,940,586 0 106,700,000,00
0 3,300,000,000 3,221,460,510 8,975,864,603 3,822,401,655 21,976,213,818 5,481,331,13

2.8 27 کیلومتر 1402 1386

راه آهن 
شهري 
تهران و 
حومه ( 
مترو )

احداث خط 7 شهري (از محل 
منابع عمومی) 201010873-21

6,033,757,000 0 0 3,708,757,000 2,325,000,000 0 0 0 6,033,757,00
0 1 کیلومتر 1401 1400

راه آهن 
شهري 
تهران و 
حومه ( 
مترو )

احداث خط 7 شهري از محل %2
22-201010873 عوارض صدرو پروانه ساختمانی

14,000,000,000 0 0 5,000,000,000 9,000,000,000 0 0 0 3,500,000,00
0 4 کیلومتر 1401 1400

راه آهن 
شهري 
تهران و 
حومه ( 
مترو )

احداث خط 7 شهري از محل 
منابع اختصاصی انتشار اوراق 

مشارکت
201010873-23

232,343,747,615 0 184,800,000,00
0 3,000,000,000 2,816,700,000 543,422,464 220,008,272 40,963,616,879 1,434,220,664

.3 162 کیلومتر 1402 1365

راه آهن 
شهري 
تهران و 
حومه ( 
مترو )

احداث سایر خطوط مترو و 
خطوط آنتنی 201010973-21

4,720,000,000 0 0 2,360,000,000 2,360,000,000 0 0 0 4,720,000,00
0 1 کیلومتر 1401 1400

راه آهن 
شهري 
تهران و 
حومه ( 
مترو )

احداث سایر خطوط مترو و 
خطوط آنتنی از محل وجوه 

حاصل از محدوده 300 متري 
TOD زون هاي

201010973-22
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

75,858,499,570 0 66,550,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 191,698,782 1,116,800,788 1,000,000,000 25,286,166,52
3.3 3 پایانه 1402 1396

راه آهن 
شهري 
تهران و 
حومه ( 
مترو )

احداث و تکمیل پایانه ها و 
پارکینگ هاي خطوط مترو تهران 201011073-21

3,700,000,000 0 0 3,700,000,000 3,200,000,000 159,275,279 0 0 3,700,000,00
0 1 مجموعه 1401 1401

بهره 
برداري راه 

آهن 
شهري 
تهران و 
حومه

تعمیر و نگهداري تجهیزات ثابت، 
ایستگاهها و مراکز فرمان 201011173-21

1,900,000,000 0 0 900,000,000 1,000,000,000 0 0 0 158,333,333.
3 12

دستگاه 
واگن 1401 1397

بهره 
برداري راه 

آهن 
شهري 
تهران و 
حومه

توسعه و تأمین ناوگان خطوط 
متناسب با تحقق ) متروي تهران

منابع حاصل از طرح محدوده 
در  (LEZ) کاهش آلودگی هوا

(ردیف درآمدي 110311

201011273-22

190,000,000 0 0 90,000,000 100,000,000 0 0 0 664,335.7 286 کیلومتر 1401 1399

راه آهن 
شهري 
تهران و 
حومه ( 
مترو )

مطالعه و احداث خطوط جدید 
مترو بر اساس طرح جامع حمل 

ونقلی ریلی
201011473-21

8,970,021,009 0 0 2,500,000,000 5,980,000,000 490,021,009 0 0 42,112,774.7 213
دستگاه 
واگن 1401 1399

راه آهن 
شهري 
تهران و 
حومه ( 
مترو )

کمک به توسعه و تامین ناوگان 
خطوط متروي تهران 201011573-21

5,010,000,000 0 0 10,000,000 5,000,000,000 0 0 0 250,500,000 20 کیلومتر 1401 1400

راه آهن 
شهري 
تهران و 
حومه ( 
مترو )

احداث خط مترو از فرودگاه امام 
(ره) تا پرند از محل فروش امالك 

طول مسیر
201012473-22
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

157,018,129,034 0 122,562,714,44
0 17,316,755,000 15,854,398,376 2,359,830,807 0 2,082,409,594 0

توسعه، تجهیز و نگهداري سامانه 
هاي حمل و نقل عمومی غیر 

ریلی
20200

1,072,855,000 0 0 1,072,855,000 72,855,000 230,029,772 0 0 0 تعمیر و تجهیز تعمیرگاه هاي 
حمل ونقل عمومی غیرریلی 20202

1,072,855,000 0 0 1,072,855,000 72,855,000 230,029,772 0 0 1,072,855,00
0 1 مجموعه 1401 1401

واحد 
اتوبوسرانی 
تهران و 
حومه

توسعه،نوسازي و بهسازي 
تجهیزات،مراکز و سامانه هاي 

هوشمند اتوبوسرانی
202020173-21

155,705,024,034 0 122,562,714,44
0 16,003,650,000 15,561,293,376 2,071,774,338 0 2,082,409,594 0 توسعه و نوسازي ناوگان حمل و 

نقل عمومی غیرریلی 20205

133,580,775,034 0 122,562,714,44
0 1,500,000,000 6,000,000,000 1,676,950,000 0 1,841,110,594 36,102,912.2 3,700 دستگاه 1402 1393

واحد 
اتوبوسرانی 
تهران و 
حومه

خرید انواع اتوبوس و مینی بوس 
شهري 202050173-21

14,000,000,000 0 0 7,000,000,000 7,000,000,000 0 0 0 50,000,000 280 دستگاه 1401 1400

واحد 
اتوبوسرانی 
تهران و 
حومه

خرید انواع اتوبوس و مینی بوس 
شهري از محل منابع اختصاصی 

انتشار اوراق مشارکت
202050173-23

79,750,000 0 0 79,750,000 579,750,000 0 0 0 79,750,000 1 مجموعه 1401 1401

واحد 
اتوبوسرانی 
تهران و 
حومه

توسعه،نوسازي و بهسازي ناوگان 
و سامانه اتوبوس برقی 202050273-21

26,000,000 0 0 26,000,000 26,000,000 0 0 0 250,000 104 دستگاه 1401 1401

واحد 
اتوبوسرانی 
تهران و 
حومه

نوسازي ناوگان فرسوده مینی 
بوسرانی 202050373-21

510,000,000 0 0 255,000,000 255,000,000 0 0 0 20,400,000 25 دستگاه 1401 1399

واحد 
اتوبوسرانی 
تهران و 
حومه

تامین و مناسب سازي خودروي 
مخصوص حمل و نقل معلولین 202050473-21
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

7,000,000,000 0 0 7,000,000,000 1,493,200,376 394,824,338 0 0 21,875,000 320 دستگاه 1401 1401

واحد 
اتوبوسرانی 
تهران و 
حومه

کمک به بازسازي و تعمیرات 
وخرید تجهیزات اتوبوس هاي 

فرسوده ناوگان اتوبوسرانی
202050673-21

82,900,000 0 0 82,900,000 82,900,000 0 0 0 170,225.9 487 دستگاه 1401 1401

مدیریت و 
نظارت بر 
تاکسیرانی 
شهر تهران

کمک به تاکسیرانی جهت اجراي 
طرح هاي کاهش آلودگی هوا 202050773-21

10,000,000 0 0 10,000,000 143,000 0 0 0 5,000,000 2 تعداد 1401 1401

واحد 
اتوبوسرانی 
تهران و 
حومه

کمک به شرکت واحد بابت تهیه 
و نصب فیلتر جذب دوده اتوبوس 

هاي دیزلی
202050873-21

415,599,000 0 0 50,000,000 124,300,000 0 0 241,299,000 831,198 500 دستگاه 1401 1394

مدیریت و 
نظارت بر 
تاکسیرانی 
شهر تهران

کمک جهت جایگزینی ناوگان 
تاکسیرانی با استفاده از 

خودروهاي استاندارد
202050973-21

240,250,000 0 0 240,250,000 220,250,000 58,026,697 0 0 0
تعمیر، تجهیز و بهسازي ناوگان و 
سامانه هاي حمل و نقل عمومی 

غیرریلی
20214

114,250,000 0 0 114,250,000 94,250,000 0 0 0 114,250,000 1 مجموعه 1401 1401

واحد 
اتوبوسرانی 
تهران و 
حومه

استقرار سیستم مکانیزه پایش 
برنامه ریزي و کنترل مرکز 
مدیریت ناوگان اتوبوسرانی

202140173-21

45,000,000 0 0 45,000,000 45,000,000 39,000,000 0 0 45,000,000 1 مجموعه 1401 1401
کنترل 
ترافیک 
تهران

توسعه و نگهداري سیستم هاي 
هوشمند حمل و نقل عمومی 202140273-21

81,000,000 0 0 81,000,000 81,000,000 19,026,697 0 0 2,025,000 40 مجموعه 1401 1401
کنترل 
ترافیک 
تهران

تعمیر و تجهیز سامانه هاي 
هوشمند پایش تاکسیرانی 202140673-21

25,735,010,660 0 0 9,197,115,840 16,537,894,820 0 0 0 0 توسعه و ساماندهی پارکینگ ها 20300

25,735,010,660 0 0 9,197,115,840 16,537,894,820 0 0 0 0 احداث و توسعه پارکینگ 20306
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

25,735,010,660 0 0 9,197,115,840 16,537,894,820 0 0 0 1,131,358.4 22,747 متر مربع 1401 1399

حمل و 
نقل و 
ترافیک 
تهران

احداث پارکینگ محله اي از 
محل درآمد ناشی از اخذ عوارض 

تامین پارکینگ
203060373-22

9,815,979,160 0 1,816,511,291 3,767,979,160 3,112,702,500 1,544,112,011 520,420,452 2,979,304,966 0 افزایش ایمنی و هوشمندسازي 
حمل و نقل و ترافیک شهر 20400

7,206,500,000 0 1,816,511,291 1,158,500,000 755,000,000 587,801,620 520,420,452 2,979,304,966 0 تهیه، نصب و نوسازي دوربین 
هاي ترافیکی 20401

220,000,000 0 0 220,000,000 220,000,000 118,334,423 0 0 44,000,000 5 سامانه 1401 1401
کنترل 
ترافیک 
تهران

مکانیزاسیون محدوده کاهش 
آالیندگی شهر تهران 204010473-21

887,000,000 0 367,648,828 40,000,000 30,000,000 27,409,334 75,000,000 346,941,838 29,566,666.7 30 سامانه 1402 1393
کنترل 
ترافیک 
تهران

نصب دوربین هاي ثبت تخلف 
مکانیزه تعرض خودروهاي 
غیرمجاز به مسیرهاي ویژه

204010573-21

80,000,000 0 0 80,000,000 80,000,000 13,000,000 0 0 3,200,000 25 دستگاه 1401 1401
کنترل 
ترافیک 
تهران

توسعه سیستم هاي هوشمند 
نظارت تصویري 204012173-21

3,776,000,000 0 946,037,761 550,000,000 140,000,000 205,400,000 280,000,000 1,654,562,239 6,180,032.7 611 سامانه 1402 1393
کنترل 
ترافیک 
تهران

نصب و راه اندازي دوربین هاي 
ثبت تخلف سرعت 204012373-21

2,123,500,000 0 502,824,702 148,500,000 165,000,000 163,953,957 165,420,452 977,800,889 4,281,250 496 سامانه 1402 1393
کنترل 
ترافیک 
تهران

تجهیز تقاطع ها به سیستم 
تشخیص و ثبت تخلف عبور از 

چراغ قرمز
204012573-21

120,000,000 0 0 120,000,000 120,000,000 59,703,905 0 0 3,529,411.8 34 سامانه 1401 1401
کنترل 
ترافیک 
تهران

مکانیزاسیون محدوده طرح 
ترافیک تهران 204012773-21

91,000,000 0 0 91,000,000 81,000,000 51,275,575 0 0 0 تعمیر و تجهیز مراکز کنترل 
ترافیک 20402

91,000,000 0 0 91,000,000 81,000,000 51,275,575 0 0 91,000,000 1 مرکز 1401 1401
کنترل 
ترافیک 
تهران

تکمیل، توسعه و نگهداشت مراکز 
کنترل ترافیک تهران 204020273-21
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

600,000,000 0 0 600,000,000 600,000,000 0 0 0 0 تعمیر و تجهیز دوربین ترافیکی 20403

200,000,000 0 0 200,000,000 200,000,000 0 0 0 2,666,666.7 75 سامانه 1401 1401
کنترل 
ترافیک 
تهران

تعمیر و تجهیز دوربین هاي ثبت 
تخلف مکانیزه تعرض خودروهاي 

غیرمجاز به مسیرهاي ویژه
204030173-21

200,000,000 0 0 200,000,000 200,000,000 0 0 0 500,000 400 سامانه 1401 1401
کنترل 
ترافیک 
تهران

تعمیر و تجهیز دوربین هاي ثبت 
تخلف سرعت 204030273-21

200,000,000 0 0 200,000,000 200,000,000 0 0 0 1,666,666.7 120 سامانه 1401 1401
کنترل 
ترافیک 
تهران

نگهداري تقاطع هاي مجهز به 
سیستم تشخیص و ثبت تخلف 

عبور از چراغ قرمز
204030373-21

65,000,000 0 0 65,000,000 65,000,000 15,659,245 0 0 0 تهیه و نصب تابلوهاي ترافیکی 20409

65,000,000 0 0 65,000,000 65,000,000 15,659,245 0 0 9,285,714.3 7 تعداد 1401 1401
کنترل 
ترافیک 
تهران

توسعه تابلوهاي متغیر خبري 204090373-21

187,000,000 0 0 187,000,000 234,000,000 135,849,951 0 0 0
تعمیر، تجهیز و توسعه زیرساخت 

سیستم هاي هوشمند حمل و 
نقل و ترافیک

20411

50,000,000 0 0 50,000,000 97,000,000 57,849,951 0 0 2,500,000 20 کیلومتر 1401 1401
کنترل 
ترافیک 
تهران

توسعه سیستم مدیریت هوشمند 
بزرگراهی 204110273-21

137,000,000 0 0 137,000,000 137,000,000 78,000,000 0 0 85,625 1,600 کیلومتر 1401 1401
کنترل 
ترافیک 
تهران

نگهداري زیرساخت شبکه 
سیستم هاي هوشمند ترافیکی 204110373-21

314,479,160 0 0 314,479,160 148,000,000 30,332,860 0 0 0 تهیه و نصب چراغ هاي راهنمایی 
و رانندگی 20414

51,479,160 0 0 51,479,160 32,000,000 18,489,097 0 0 5,147,916 10 تقاطع 1401 1401
کنترل 
ترافیک 
تهران

توسعه سیستم هوشمند و کنترل 
مرکزي 204140173-21

263,000,000 0 0 263,000,000 116,000,000 11,843,763 0 0 547,916.7 480 تقاطع 1401 1401
کنترل 
ترافیک 
تهران

تبدیل تقاطع هاي مجهز به چراغ 
چشمک زن به چراغ هاي 

راهنمایی و رانندگی برنامه پذیر
204140273-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 حوزه معاونت حمل ونقل و ترافیک
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

750,000,000 0 0 750,000,000 557,702,500 257,938,663 0 0 0 تعمیر و تعویض چراغ هاي 
راهنمایی و رانندگی 20415

750,000,000 0 0 750,000,000 557,702,500 257,938,663 0 0 416,666.7 1,800 تقاطع 1401 1401
کنترل 
ترافیک 
تهران

تعمیر و تعویض چراغ هاي 
هوشمند و غیرهوشمند 204150173-21

527,000,000 0 0 527,000,000 597,000,000 358,015,686 0 0 0 تعمیر و تعویض دوربین هاي 
ترافیکی 20416

352,000,000 0 0 352,000,000 422,000,000 244,772,048 0 0 706,827.3 498 سامانه 1401 1401
کنترل 
ترافیک 
تهران

نگهداري سیستم مکانیزه 
محدوده طرح ترافیک و ثبت 

تخلف
204160173-21

175,000,000 0 0 175,000,000 175,000,000 113,243,639 0 0 114,229.8 1,532 دستگاه 1401 1401
کنترل 
ترافیک 
تهران

نگهداري سیستم نظارت تصویري 204160273-21

75,000,000 0 0 75,000,000 75,000,000 107,238,410 0 0 0 تعمیر و تعویض عالئم عمودي 
ترافیکی 20417

75,000,000 0 0 75,000,000 75,000,000 107,238,410 0 0 1,470,588.2 51 عدد 1401 1401
کنترل 
ترافیک 
تهران

نگهداري تابلوهاي متغیر خبري 204170173-21

3,540,583,332 0 0 2,150,000,000 150,000,000 72,520,451 5,745,713 1,384,837,619 0 توسعه، تجهیز و نگهداري پایانه 
هاي مسافري شهري 20500

3,540,583,332 0 0 2,150,000,000 150,000,000 72,520,451 5,745,713 1,384,837,619 0 احداث و توسعه پایانه هاي برون 
شهري 20502

3,390,583,332 0 0 2,000,000,000 0 0 5,745,713 1,384,837,619 169,529.2 20,000 متر مربع 1402 1392

پایانه هاي 
مسافربري 
و پارك 
سوار ها

تکمیل پایانه شرق جدید و انتقال 
پایانه شرق تهران 205020573-21

150,000,000 0 0 150,000,000 150,000,000 72,520,451 0 0 30,000,000 5 پایانه 1401 1401

پایانه هاي 
مسافربري 
و پارك 
سوار ها

نگهداري و بهسازي پایانه هاي 
برون شهري 205021573-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 حوزه معاونت حمل ونقل و ترافیک
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

5,242,500,000 0 0 2,252,500,000 3,972,500,000 564,874,686 0 0 0 توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور 
و مرور شهري 20900

150,000,000 0 0 150,000,000 0 0 0 0 0 احداث و توسعه تقاطع غیر 
همسطح 20924

150,000,000 0 0 150,000,000 0 0 0 0 7,500 20,000 متر مربع 1401 1400

حوزه  
معاونت  

حمل ونقل 
 و ترافیک

احداث و توسعه تقاطع غیر 
همسطح فتح - باغستان 209240173-21

1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 880,000,000 564,874,686 0 0 0 تعمیر، تجهیز و بهسازي تونل 
هاي شهري 20927

1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 880,000,000 564,874,686 0 0 166,666,666.7 6 مجموعه 1401 1401
کنترل 
ترافیک 
تهران

نگهداري و بهسازي تجهیزات 
هوشمند تونل هاي شهري و پل 

طبقاتی صدر
209270173-21

3,990,000,000 0 0 1,000,000,000 2,990,000,000 0 0 0 0 احداث، تجهیز و بهسازي پیاده 
روها و پیاده راه ها 20930

3,990,000,000 0 0 1,000,000,000 2,990,000,000 0 0 0 29,555.6 135,000 متر مربع 1401 1399

حمل و 
نقل و 
ترافیک 
تهران

احداث خیابان کامل، بازپیرایی، 
مناسب سازي و ایمن سازي معابر 209300173-21

102,500,000 0 0 102,500,000 102,500,000 0 0 0 0 احداث و تجهیز مسیرهاي 
دوچرخه 20933

102,500,000 0 0 102,500,000 102,500,000 0 0 0 2,562.5 40,000 متر 1401 1401

حمل و 
نقل و 
ترافیک 
تهران

احداث و تجهیز معابر دوچرخه 
سطح شهر تهران 209330173-21

1,353,282,751 0 0 1,353,282,751 363,250,000 66,686,222 0 0 0 افزایش و توسعه ظرفیت هاي 
مدیریتی پلیس راهور 21600

521,282,751 0 0 521,282,751 81,250,000 19,657,103 0 0 0 نوسازي و توسعه ناوگان پلیس 
راهور 21601
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 حوزه معاونت حمل ونقل و ترافیک
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

521,282,751 0 0 521,282,751 81,250,000 19,657,103 0 0 23,694,670.5 22 دستگاه 1401 1401

حوزه  
معاونت  

حمل ونقل 
 و ترافیک

توسعه و نوسازي وسایل نقلیه 
راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ 216010173-21

368,250,000 0 0 368,250,000 68,250,000 35,038,418 0 0 0 بازسازي ساختمان هاي پلیس 
راهور 21602

368,250,000 0 0 368,250,000 68,250,000 35,038,418 0 0 49,100 7,500 متر مربع 1401 1401

حوزه  
معاونت  

حمل ونقل 
 و ترافیک

بازسازي و نگهداري تاسیسات و 
ابنیه راهنمایی و رانندگی تهران 

بزرگ
216020173-21

463,750,000 0 0 463,750,000 213,750,000 11,990,701 0 0 0 تجهیز فنی پلیس راهور 21604

263,750,000 0 0 263,750,000 113,750,000 11,990,701 0 0 1,758,333.3 150 مجموعه 1401 1401

حوزه  
معاونت  

حمل ونقل 
 و ترافیک

تجهیز فنی، اداري و آمادي 
راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ 216040173-21

200,000,000 0 0 200,000,000 100,000,000 0 0 0 1,000 200,000 نفر ساعت 1401 1401

حوزه  
معاونت  

حمل ونقل 
 و ترافیک

کمک به ساماندهی موتورسیکلت 
سواران 216040373-21

374,555,549 0 0 290,775,000 290,775,000 42,986,327 2,059,051 17,041,682 0 خدمات شهري 30000

374,555,549 0 0 290,775,000 290,775,000 42,986,327 2,059,051 17,041,682 0 بهبود محیط زیست شهري و 
بهداشت عمومی 30900

116,428,987 0 0 97,025,000 97,025,000 6,887,172 1,314,848 3,409,323 0 تهیه و اجراي طرح هاي زیست 
محیطی 30901

16,250,000 0 0 16,250,000 16,250,000 186,517 0 0 2,500 6,500 نفر ساعت 1401 1401 کنترل 
کیفیت هوا

مطالعه و تهیه طرح هاي زیست 
محیطی شهر تهران 309010173-21

55,000,000 0 0 55,000,000 55,000,000 4,927,306 0 0 1,000 55,000 نفر ساعت 1401 1401 کنترل 
کیفیت هوا

تهیه و اجراي طرحهاي راهبردي 
آلودگی هواي شهر تهران 309010273-21

11,375,000 0 0 11,375,000 11,375,000 1,493,532 0 0 2,500 4,550 نفر ساعت 1401 1401 کنترل 
کیفیت هوا

تهیه و اجراي طرحهاي راهبردي 
آلودگی صدا 309010373-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 حوزه معاونت حمل ونقل و ترافیک
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

33,803,987 0 0 14,400,000 14,400,000 279,816 1,314,848 3,409,323 2,253.6 15,000 نفر ساعت 1401 1393 کنترل 
کیفیت هوا

ایجاد سامانه مرکز پیش 
بینی،پایش و اطالع رسانی 

آلودگی هواي شهر تهران
309010473-21

114,376,562 0 0 50,000,000 50,000,000 0 744,203 13,632,359 0 کاهش آالیندگی وسائط نقلیه 
موتوري 30913

114,376,562 0 0 50,000,000 50,000,000 0 744,203 13,632,359 114,376,562 1 پروژه 1401 1393 کنترل 
کیفیت هوا

کمک به جایگزینی و بهسازي 
موتورسیکلت هاي کاربراتوري 309130173-21

143,750,000 0 0 143,750,000 143,750,000 36,099,155 0 0 0 توسعه و نوسازي ایستگاه هاي 
سنجش آلودگی هوا و ضدا 30917

143,750,000 0 0 143,750,000 143,750,000 36,099,155 0 0 2,318,548.4 62 تعداد 1401 1401 کنترل 
کیفیت هوا

توسعه، نگهداشت و بروز رسانی 
ایستگاه هاي سنجش آلودگی هوا 

و صدا
309170273-21

894,873,374 0 734,887,553 130,000,000 22,600,000 2,852,447 1,246,964 3,286,410 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي 
شهري 60000

894,873,374 0 734,887,553 130,000,000 22,600,000 2,852,447 1,246,964 3,286,410 0 تحول اداري و مدیریت عملکرد 60200

894,873,374 0 734,887,553 130,000,000 22,600,000 2,852,447 1,246,964 3,286,410 0 تملک، احداث و تجهیز ساختمان 
هاي اداري 60208

894,873,374 0 734,887,553 130,000,000 22,600,000 2,852,447 1,246,964 3,286,410 1,096,658.5 816 متر مربع 1402 1396 کنترل 
کیفیت هوا

احداث و تجهیز ساختمان مرجع 
(آزمایشگاه جایکا) 602080373-21
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جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 حوزه معاونت حمل ونقل و ترافیک
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

5,148,212,500 0 0 5,148,212,500 4,933,200,000 676,271,425 0 0 0 جمع کل

3,148,212,500 0 0 3,148,212,500 2,933,200,000 676,271,425 0 0 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

3,148,212,500 0 0 3,148,212,500 2,933,200,000 676,271,425 0 0 0
توسعه، تجهیز و نگهداري سامانه 

هاي حمل و نقل عمومی غیر 
ریلی

20200

3,148,212,500 0 0 3,148,212,500 2,933,200,000 676,271,425 0 0 0

کمک فنی و اعتباري پرداخت 
مابه التفاوت تسهیالت بازسازي و 

نوسازي ناوگان حمل و نقل 
عمومی

20215

2,800,000,000 0 0 2,800,000,000 2,533,200,000 676,271,425 0 0 2,800,000,00
0 1 مورد 1401 1401

حوزه  
معاونت  

حمل ونقل 
 و ترافیک

کمک فنی و اعتباري پرداخت 
مابه التفاوت تسهیالت بازسازي و 

نوسازي ناوگان حمل و نقل 
عمومی و انسان محور

202150173-32

348,212,500 0 0 348,212,500 400,000,000 0 0 0 348,212,500 1 مورد 1401 1401

مدیریت و 
نظارت بر 
تاکسیرانی 
شهر تهران

کمک فنی و اعتباري براي 
نوسازي ناوگان تاکسی (50 

درصد از درآمد حاصل از تبصره 
1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش 

افزوده)

202150273-32

2,000,000,000 0 0 2,000,000,000 2,000,000,000 0 0 0 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي 
شهري 60000

2,000,000,000 0 0 2,000,000,000 2,000,000,000 0 0 0 0 دیون و تعهدات 61600

2,000,000,000 0 0 2,000,000,000 2,000,000,000 0 0 0 0 سپرده انتشار اوراق مشارکت 61613

2,000,000,000 0 0 2,000,000,000 2,000,000,000 0 0 0 2,000,000,00
0 1 مورد 1401 1401

راه آهن 
شهري 
تهران و 
حومه ( 
مترو )

سپرده انتشار اوراق مشارکت 
جدید 616130173-31
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جدول شماره (10) - بودجه پیشنهادي سال 1401 حوزه معاونت حمل ونقل و ترافیک
اعتبارات تملک دارائی هاي مالی 





مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
238,187,000 0 جمع کل
238,187,000 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000

6,000,000 0 تحول اداري و مدیریت عملکرد 60200
6,000,000 0 کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت هاي شهرداري 60211
6,000,000 1,000 6,000 نفر ساعت کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت هاي شهرداري 6021101-11

232,187,000 0 امور پشتیبانی 60800
10,480,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801

6,900,000 115,000 60 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 6080102-11
3,580,000 895,000 4 نفر سال حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080103-11

183,367,000 0 مزایا و کمک ها 60802
71,400,000 1,190,000 60 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 6080202-11
5,040,000 78,750 64 نفر سال هزینه ناهار 6080203-11

860,000 215,000 4 نفر سال مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار 6080204-11
38,720,000 605,000 64 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 6080206-11
14,000,000 400,000 35 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 6080207-11
10,880,000 170,000 64 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 6080208-11
7,552,000 118,000 64 نفر سال پاداش و عیدي 6080209-11

17,280,000 270,000 64 نفر سال ... فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 6080210-11
15,080,000 520,000 29 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 6080211-11
1,280,000 20,000 64 نفر سال 11-6080212 حق عائله مندي، اوالد
1,275,000 75,000 17 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 6080213-11

38,340,000 0 خدمات قراردادي 60805
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 حوزه معاونت هماهنگی و امور مناطق
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
7,885,000 415,000 19 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 6080509-11

450,000 450,000 1 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 6080523-11
19,950,000 1,050,000 19 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 6080524-11
1,050,000 1,050,000 1 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 6080525-11
8,550,000 450,000 19 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 6080526-11

455,000 455,000 1 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 6080527-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 حوزه معاونت هماهنگی و امور مناطق
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
24,811,557,548 0 جمع کل
24,059,365,523 0 اجتماعی و فرهنگی 10000
4,765,184,522 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی 10300

500,000,000 0 غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 10304
190,000,000 402,542 472 تعداد غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 1030401-11
100,000,000 4,965 20,140 تعداد توسعه و اجراي برنامه هاي تفریحات سالم و گردشگري شهر تهران 1030405-11
100,000,000 2,272,727 44 تعداد اجراي برنامه نشاط اجتماعی 1030406-11
110,000,000 9,166,667 12 تعداد برگزاري، حمایت و مشارکت در رویداد هاي نوآورانه و صنایع خالق فرهنگی و اجتماعی در برج 

میالد
1030407-11

2,578,324,600 0 فرهنگ سازي و اجراي ورزش هاي همگانی 10305
1,000,920,000 5,920 169,071 مورد ترویج ورزش همگانی آقایان 1030501-11
1,000,920,000 5,920 169,071 مورد ترویج ورزش همگانی بانوان 1030502-11

14,371,000 718,550 20 مورد ترویج ورزش همگانی معلولین و جانبازان 1030504-11
14,393,600 654,255 22 مورد ترویج ورزش همگانی کودکان و نوجوانان 1030505-11
14,400,000 720,000 20 مورد ترویج ورزش همگانی کهنساالن 1030506-11
22,860,000 22,860,000 1 برنامه برگزاري جشنواره هنري ورزشی تهران(17 دي ماه) 1030507-11

125,460,000 31,365 4,000 مورد اجراي برنامه هاي تفریحی ورزشی 1030509-11
15,000,000 200,000 75 تعداد حمایت از ورزشکاران و قهرمانان ورزشی تهران 1030517-11
40,000,000 1,000,000 40 تعداد اجراي ورزش الکترونیک، جشنواره بازي هاي فکري و تولید محتوا 1030518-11
30,000,000 2,000,000 15 تعداد اجراي لیگ ورزش و تندرستی شهر تهران 1030519-11

300,000,000 90 3,333,334 مورد ارائه خدمات ورزشی به اقشار خاص (جانبازان، معلوالن، ایثارگران و خانواده شهدا) 1030520-11
1,686,859,922 0 جبران هزینه مدیریت و راهبري سازمان ورزش شهرداري تهران 10309
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 حوزه معاونت اموراجتماعی و فرهنگی
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
1,638,154,939 1,638,154,939 1 مورد جبران هزینه مدیریت و راهبري سازمان ورزش شهرداري تهران (حقوق و مزایا) 1030901-11

48,704,983 48,704,983 1 مورد جبران هزینه مدیریت و راهبري سازمان ورزش شهرداري تهران (سایر هزینه ها) 1030902-11
3,936,200,000 0 ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان 10400
3,496,200,000 0 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
1,000,000,000 66,667 15,000 مورد ساماندهی افراد درمعرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 1040301-11

10,000,000 10,000,000 1 مورد ترویج مسئولیت پذیري اجتماعی 1040303-11
126,000,000 5,040 25,000 مورد نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 1040304-11
488,000,000 101,667 4,800 نفر سال ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار) 1040305-11
84,000,000 840 100,000 نفر سال توانمندسازي بهبود یافتگان 1040306-11
72,200,000 722 100,000 نفر راهبري همراه سراهاي شهر تهران 1040307-11
36,000,000 36,000 1,000 نفر کاربست هنر در بهبود و توانمند سازي افراد آسیب دیده 1040308-11

1,200,000,000 240,000 5,000 مورد ساماندهی و توانمندسازي معتادین متجاهر شهر تهران 1040310-11
80,000,000 3,636,364 22 پایگاه مدیریت پایگاه هاي خدمات اجتماعی (مددکار شهر) در محالت آسیب خیز 1040311-11

250,000,000 33,333 7,500 مورد ساماندهی و توانمندسازي زنان سرپرست خانوار و حمایت از خانواده زندانیان 1040312-11
150,000,000 75,000 2,000 مورد ساماندهی و توانمندسازي متکدیان، افراد و گروه هاي بی خانمان و بی سرپناه 1040313-11
440,000,000 0 جبران هزینه راهبري ومدیریت سازمان رفاه  خدمات و مشارکتهاي اجتماعی کمک به سازمان رفاه  

خدمات و مشارکتهاي اجتماعی
10407

440,000,000 440,000,000 1 مورد جبران هزینه مدیریت و راهبري سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهاي اجتماعی (حقوق و مزایا) 1040701-11
565,000,000 0 حمایت، توانمندسازي و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت هاي اجتماعی و مردمی 10500
280,000,000 0 آموزش و ترویج کارآفرینی 10504
50,000,000 5,000 10,000 نفر آموزش و ترویج کارآفرینی 1050401-11

150,000,000 150,000 1,000 مورد تسهیل و توسعه کسب و کار و کار آفرینی 1050402-11
80,000,000 500,000 160 مورد حمایت از مشاغل خانگی و کسب و کار هاي بانوان 1050403-11

740 

جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 حوزه معاونت اموراجتماعی و فرهنگی
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
85,000,000 0 ارتقاي مشارکت هاي اجتماعی شهروندان 10506
40,000,000 267 150,000 نفر اجراي برنامه هاي مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی 1050601-11
15,000,000 15,000,000 1 مورد راه اندازي باشگاه داوطلبان شهر تهران 1050602-11
25,000,000 250,000 100 مورد اعطاي نشان هاي شهروندي 1050604-11
5,000,000 25,000 200 مورد جایزه احیاي بناهاي تاریخی تهران 1050605-11

200,000,000 0 کمک به اجراي برنامه هاي مدیریت محله 10508
100,000,000 15,873 6,300 مورد اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري مدیریت محله 1050801-11
100,000,000 500,000 200 مورد حمایت از سراهاي محالت کمتر برخوردار شهر تهران 1050803-11

12,642,063,501 0 توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و 
هنري

10800

90,447,500 0 جبران هزینه راهبري و مدیریت شرکت توسعه فضاهاي فرهنگی 10813
88,000,000 88,000,000 1 مورد جبران هزینه مدیریت و راهبري شرکت توسعه فضاهاي فرهنگی (حقوق و مزایا) 1081301-11
2,447,500 2,447,500 1 مورد جبران هزینه مدیریت و راهبري شرکت توسعه فضاهاي فرهنگی (سایر هزینه ها) 1081302-11

300,000,000 0 نکوداشت مناسبت هاي مذهبی و ملی 10817
300,000,000 315,457 951 مورد نکوداشت مناسبت هاي دینی و ملی 1081702-11
280,200,000 0 ترویج اموردینی، فرهنگ قرآن و معارف اسالمی 10818
50,200,000 50,200,000 1 مورد ترویج امور دینی، فرهنگ و قرآن و معارف اسالمی 1081801-11
30,000,000 500,000 60 مورد دبیرخانه شوراي عالی قرآن و حمایت از اجراي برنامه ها و مراکز فعالیت هاي قرآنی 1081803-11

200,000,000 200,000,000 1 مورد توسعه نقش اجتماعی و فرهنگی مساجد و حمایت از فعالین مساجد 1081805-11
280,000,000 0 ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تکریم مفاخر دفاع مقدس و فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی 10820
280,000,000 250,000 1,120 تعداد اجراي برنامه فرهنگی و مدیریت موزه دفاع مقدس 1082001-11

5,200,220,001 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 10821
200,000,000 2,000,000 100 مورد اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 1082101-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 حوزه معاونت اموراجتماعی و فرهنگی
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
150,000,000 15,000,000 10 تعداد کمک به اجراي برنامه هاي آیین عاشورایی و اربعین حسینی 1082102-11
100,000,000 1,408,451 71 تعداد برگزاري، مشارکت و حمایت از رویداد هاي فرهنگی، هنري، رسانه اي و ادبی 1082104-11
19,050,000 190,500 100 مورد اجراي برنامه هاي اطالع رسانی و ارتباطات فرهنگی و اجتماعی 1082105-11
40,000,000 500,000 80 برنامه اجرا و کمک به برنامه هاي ترویج کتاب و کتابخوانی 1082106-11
30,750,001 30,750,001 1 مورد آموزش، توسعه مهارت ها و اخالق شهروندي 1082110-11
12,000,000 500 24,000 مورد تکمیل و بروزرسانی سامانه جامع و بانک اطالعات گردشگري شهر تهران 1082113-11
20,000,000 20,000 1,000 تعداد اجراي برنامه هاي مشارکت و فعالیتهاي مردمی 1082117-11
58,420,000 600 97,400 نفر ساعت استانداردسازي فرآیندها و توسعه مدیریت دانش 1082135-11
30,000,000 600 50,000 نفر ساعت پایش و پیمایش وضعیت فرهنگی و اجتماعی شهر تهران 1082137-11
20,000,000 20,000,000 1 مورد اجراي برنامه هاي شهر دوستدار سالمند 1082139-11

150,000,000 2,000,000 75 مورد اجراي برنامه هاي فرهنگی، هنري و ادبی در سطح مساجد، فرهنگسراها و مراکز فرهنگی با رویکرد 
مسجد محوري

1082145-11

240,000,000 4,800,000 50 مورد اجراي برنامه هاي ترویج سبک زندگی اسالمی - ایرانی 1082146-11
50,000,000 500,000 100 تعداد اجراي برنامه هاي سبک زندگی مبتنی بر هویت اسالمی-ایرانی محالت 1082153-11
30,000,000 3,000,000 10 مورد اجراي برنامه هاي ترویج و تقویت اقتصاد فرهنگ 1082154-11

1,500,000,000 78,947,368 19 مورد ساخت، تولید، مشارکت و حمایت از آثار نمایشی 1082155-11
100,000,000 100,000,000 1 مورد اجراي برنامه هاي مدیریت جمعیت 1082156-11
400,000,000 20,000,000 20 مورد تولید، مشارکت و حمایت از آثار و تولیدات فرهنگی، هنري، رسانه اي و ادبی 1082157-11

2,000,000,000 108,956 18,356 برنامه برگزاري جشنواره ها و مسابقات در سطح محالت و مناطق 1082158-11
50,000,000 240,385 208 برنامه نهضت تبیین گفتمان انقالب اسالمی 1082159-11

1,072,500,000 0 حمایت از مؤسسات فرهنگی و هنري 10822
300,000,000 300,000,000 1 مورد جبران هزینه مدیریت و راهبري برج میالد تهران (در شرایط کرونا) (حقوق و مزایا) 1082210-12
10,000,000 10,000,000 1 مورد جبران هزینه مدیریت و راهبري سازمان گردشگري شهرداري تهران (سایر هزینه ها) 1082212-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 حوزه معاونت اموراجتماعی و فرهنگی
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
16,500,000 8,250,000 2 مورد مدیریت و راهبري خانه موزه هاي سطح شهر تهران (سایر هزینه ها) 1082214-11

230,000,000 230,000,000 1 مورد کمک به بازخریدي و بازنشستگی انگیزشی کارکنان مازاد موسسه همشهري 1082273-11
336,000,000 33,600 10,000 متر مربع نگهداري فضاي فرهنگی هنري برج میالد 1082288-11
180,000,000 18,000 10,000 متر مربع بهره برداري و نگهداري سینما، تئاتر موزه رازي 1082289-11

2,000,000 0 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10823
2,000,000 0 0 برنامه فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و معنوي 1082301-11

191,696,000 0 آموزش حقوق و تکالیف شهروندي 10824
141,696,000 2,361,600 60 مورد آموزش شهروندي 1082401-11
50,000,000 24,414 2,048 مورد ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی 1082404-11

5,225,000,000 0 جبران هزینه راهبري و مدیریت سازمان فرهنگی هنري شهرداري 10826
3,744,137,950 3,744,137,950 1 مورد جبران هزینه مدیریت و راهبري سازمان فرهنگی و هنري شهرداري تهران (حقوق و مزایا) 1082601-11
1,480,862,050 1,480,862,050 1 مورد جبران هزینه مدیریت و راهبري سازمان فرهنگی و هنري شهرداري تهران (سایر هزینه ها) 1082602-11

630,000,000 0 حمایت از طرح هاي حوزه سالمت اجتماعی 11000
630,000,000 0 آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 11004
300,000,000 7,971 37,636 مورد آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 1100401-11
330,000,000 6,571 50,223 مورد بهبود سالمت اجتماعی و بهداشت روان 1100402-11
406,430,000 0 حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت هاي اجتماعی بانوان 11100
23,430,000 0 اجراي طرح هاي اجتماعی و فرهنگی کودکان 11102
23,430,000 3,268 7,169 مورد اجراي برنامه هاي دبیرخانه مصوبه شهر دوستدار کودك 1110201-11

280,000,000 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی، هنري ویژه بانوان 11104
280,000,000 8,572 32,665 مورد بهبود مشارکت پذیري و اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري ویژه بانوان 1110401-11
103,000,000 0 توانمندسازي اجتماعی بانوان 11105
103,000,000 31,741 3,245 مورد توانمندسازي اجتماعی بانوان 1110501-11
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جدول شماره (8) - بودجه پیشنهادي سال 1401 حوزه معاونت اموراجتماعی و فرهنگی
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
1,114,487,500 0 امور پشتیبانی 11700

19,550,000 0 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 11701
19,550,000 115,000 170 نفر سال حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 1170102-11

495,897,500 0 مزایا و کمک ها 11702
202,300,000 1,190,000 170 نفر سال مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 1170202-11
13,387,500 78,750 170 نفر سال هزینه ناهار 1170203-11

102,850,000 605,000 170 نفر سال اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی 1170206-11
44,000,000 400,000 110 نفر سال بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداري تهران) 1170207-11
28,900,000 170,000 170 نفر سال بن ها و کمک هاي غیرنقدي 1170208-11
20,060,000 118,000 170 نفر سال پاداش و عیدي 1170209-11
45,900,000 270,000 170 نفر سال ...فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و 1170210-11
31,200,000 520,000 60 نفر سال بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم  کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی) 1170211-11
3,400,000 20,000 170 نفر سال 11-1170212 حق عائله مندي، اوالد
3,900,000 75,000 52 نفر سال کمک هزینه ایاب و ذهاب 1170213-11

599,040,000 0 خدمات قراردادي 11705
113,295,000 415,000 273 نفر سال حقوق کارمندان قراردادي 1170509-11
17,550,000 450,000 39 نفر سال حقوق کارگران قراردادي 1170510-11

286,650,000 1,050,000 273 نفر سال مزایاي کارمندان قراردادي 1170511-11
40,950,000 1,050,000 39 نفر سال مزایاي کارگران قراردادي 1170512-11

122,850,000 450,000 273 نفر سال اضافه کار کارمندان قراردادي 1170513-11
17,745,000 455,000 39 نفر سال اضافه کار کارگران قراردادي 1170514-11

120,000,025 0 خدمات شهري 30000
66,000,025 0 توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
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مبالغ به هزار ریال
مبلغ هزینه کل  هزینه واحد مقدار واحد سنجش عنوان واحد سنجش شرح مواد هزینه براساس طبقه بندي ماموریت/برنامه/خدمت /فعالیت  شماره طبقه بندي

برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 برآورد سال  1401 هزینه
66,000,025 0 نگهداري فضاي سبز 30106
66,000,025 65 1,020,000 متر مربع نگهداري فضاي سبز اطراف برج میالد 3010610-11
54,000,000 0 مدیریت پسماند 30400
54,000,000 0 رفت و روب شهري 30408
54,000,000 5,400 10,000 متر مربع رفت و روب شهري برج میالد تهران 3040802-11

632,192,000 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
82,192,000 0 تحول اداري و مدیریت عملکرد 60200
70,000,000 0 پایش و ارزیابی راهبردي و عملیاتی 60210
60,000,000 500 120,000 نفر ساعت تهیه پیوست اجتماعی و فرهنگی  (اتاف) 6021004-11
10,000,000 500 20,000 نفر ساعت مستندنگاري بناهاي واجد ارزش و بناهاي احیاء شده توسط شهرداري تهران 6021005-11
12,192,000 0 کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت هاي شهرداري 60211
12,192,000 500 24,400 نفر ساعت کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت هاي شهرداري 6021101-11

550,000,000 0 موارد پیش بینی نشده 61700
500,000,000 0 حمایت از اشخاص و موسسات خصوصی 61702
270,000,000 270,000,000 1 مورد حمایت از برنامه عملیاتی موسسه همشهري براي عرضه سهام در بازار سرمایه 6170249-11
30,000,000 30,000,000 1 مورد ارائه خدمات و کمک به افراد توان یاب و خانواده هاي آسیب دیده و کم برخوردار 6170253-11

200,000,000 200,000,000 1 مورد حمایت از چهره ها و موثرین جبهه انقالب اسالمی 6170254-11
50,000,000 0 حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه 61703
50,000,000 12,500,000 4 مورد اجرا، مشارکت و حمایت از برگزاري جام ها و مسابقات ورزشی 6170313-11
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

17,112,554,130 0 0 10,660,000,000 4,530,160,393 1,446,066,052 403,101,712 4,238,178,663 0 جمع کل

16,836,554,130 0 0 10,390,000,000 4,479,470,393 1,436,294,438 403,101,712 4,238,178,663 0 اجتماعی و فرهنگی 10000

1,400,000,000 0 0 1,400,000,000 1,184,050,391 689,000,000 0 0 0 توسعه گردشگري، اوقات فراغت و 
نشاط اجتماعی 10300

1,400,000,000 0 0 1,400,000,000 1,184,050,391 689,000,000 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن 
ورزشی 10308

1,300,000,000 0 0 1,300,000,000 1,134,050,391 689,000,000 0 0 6,989.2 186,000 متر مربع 1401 1401
ورزش 

شهرداري 
تهران

تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن 
ورزشی، سطح شهر تهران 103080175-21

100,000,000 0 0 100,000,000 50,000,000 0 0 0 8,000 12,500 متر مربع 1401 1401
ورزش 

شهرداري 
تهران

توسعه و تجهیز زمین هاي 
ورزشی روباز و چمن مصنوعی 103080575-21

3,595,000,000 0 0 3,010,000,000 751,020,000 22,630,122 0 0 0 ساماندهی آسیب دیدگان 
اجتماعی و متکدیان 10400

10,000,000 0 0 10,000,000 5,520,000 0 0 0 0 توسعه و تجهیز اماکن استقرار 
کارگران فصلی و ساختمانی 10401

10,000,000 0 0 10,000,000 5,520,000 0 0 0 1,000,000 10 جایگاه 1401 1401

رفاه، 
خدمات و 
مشارکتها

ي 
اجتماعی

ساماندهی کارگران فصلی و 
ساختمانی، سطح شهر تهران 104010175-21

3,585,000,000 0 0 3,000,000,000 745,500,000 22,630,122 0 0 0
توسعه و تجهیز مدد سراها و سایر 

مراکز خدمات رسانی به آسیب 
دید گان اجتماعی

10402

300,000,000 0 0 300,000,000 160,500,000 22,630,122 0 0 61,099.8 4,910 متر مربع 1401 1401

رفاه، 
خدمات و 
مشارکتها

ي 
اجتماعی

توسعه و تجهیز مراکز ارائه 
خدمات اجتماعی 104020875-21
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

800,000,000 0 0 400,000,000 400,000,000 0 0 0 68,387.8 11,698 متر مربع 1401 1398

رفاه، 
خدمات و 
مشارکتها

ي 
اجتماعی

ایجاد، توسعه و تجهیز گرمخانه 
ها در سطح مناطق 104021075-21

42,000,000 0 0 20,000,000 22,000,000 0 0 0 99,762.5 421 متر مربع 1401 1399

رفاه، 
خدمات و 
مشارکتها

ي 
اجتماعی

ایجاد و راه اندازي 2 مرکز 
کارآفرینی اجتماعی 104021175-21

166,500,000 0 0 110,000,000 56,500,000 0 0 0 41,625,000 4 تعداد 1401 1399

رفاه، 
خدمات و 
مشارکتها

ي 
اجتماعی

ایجاد مراکز سیار و موقت ارائه 
خدمات به کودکان و زنان در 

معرض آسیب
104021375-21

116,500,000 0 0 60,000,000 56,500,000 0 0 0 23,300,000 5 تعداد مرکز 1401 1399
توسعه 

فضاهاي 
فرهنگی

افزایش مراکز فرآموز و مراکز 
فراهنگ در سطح مناطق 

شهرداري تهران
104021575-21

110,000,000 0 0 60,000,000 50,000,000 0 0 0 36,666,666.7 3 دستگاه 1401 1400

رفاه، 
خدمات و 
مشارکتها

ي 
اجتماعی

نوسازي ناوگان ارائه خدمات به 
آسیب دیدگان اجتماعی 104022075-21

50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0 0 50,000 1,000 متر مربع 1401 1401

رفاه، 
خدمات و 
مشارکتها

ي 
اجتماعی

ایجاد و راه اندازي مرکز رصد و 
پایش آسیب هاي اجتماعی شهر 104022175-21

2,000,000,000 0 0 2,000,000,000 0 0 0 0 200,000 10,000 متر مربع 1401 1401

رفاه، 
خدمات و 
مشارکتها

ي 
اجتماعی

ایجاد، توسعه و تجهیز مراکز 
ساماندهی و توانمندسازي 

معتادین متجاهر، کودکان کار، 
متکدیان، زنان سرپرست خانوار و 

غیره

104022275-21
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

11,841,554,130 0 0 5,980,000,000 2,544,400,002 724,664,316 403,101,712 4,238,178,663 0

توسعه و حمایت از زیرساخت ها، 
ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح 

هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی 
و هنري

10800

7,566,554,130 0 0 1,840,000,000 943,500,002 165,635,345 403,101,712 4,238,178,663 0 توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري 10801

10,000,000 0 0 10,000,000 11,000,000 12,861,592 0 0 5,000 2,000 متر مربع 1401 1401
توسعه 

فضاهاي 
فرهنگی

بازسازي و تجهیز تاالر ایوان 
شمس 108010175-21

2,222,968,226 0 0 500,000,000 50,000,000 148,665,837 259,874,712 1,264,427,677 46,481.3 47,825 متر مربع 1401 1386
توسعه 

فضاهاي 
فرهنگی

کمک به احداث مجموعه 
فرهنگی رازي (طغرل) 108010275-21

3,226,103,830 0 0 110,000,000 113,000,000 3,489,848 143,227,000 2,856,386,982 22,155.5 145,612 متر مربع 1401 1386
توسعه 

فضاهاي 
فرهنگی

تکمیل بخش هاي باقیمانده باغ 
کتاب تهران (ساختمان،تاسیسات، 

پست برق و تجهیزات اطفاء 
حریق)

108011375-21

131,804,072 0 0 10,000,000 5,000,000 618,068 0 116,186,004 2,366.3 55,700 متر مربع 1401 1393
توسعه 

فضاهاي 
فرهنگی

توسعه و تجهیز مرکز نمایش 
هاي آئینی 108012975-21

1,395,500,000 0 0 700,000,000 695,500,000 0 0 0 53,673.1 26,000 متر مربع 1401 1400 برج میالد 
تهران

تکمیل طرح هاي نیمه تمام فنی 
و مهندسی فاز 1 برج میالد 108013575-22

31,178,001 0 0 30,000,000 1 0 0 1,178,000 31,178 1,000 متر مربع 1401 1397
توسعه 

فضاهاي 
فرهنگی

مطالعه، طراحی و احداث موزه و 
نمایشگاه مرکز اسباب بازي هاي 

ایرانی
108014875-21

139,000,000 0 0 70,000,000 69,000,000 0 0 0 28,442.8 4,887 متر مربع 1401 1398

حوزه  
معاونت  

امور 
اجتماعی  
وفرهنگی

تعمیر و تجهیز سراي محله سطح 
مناطق 108015875-21

10,000,001 0 0 10,000,000 1 0 0 0 5,714.3 1,750 متر مربع 1401 1400
توسعه 

فضاهاي 
فرهنگی

مطالعه، طراحی و احداث موزه 
شهر تهران (میدان امام 

خمینی(ره))
108017075-21
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

20,000,000 0 0 20,000,000 0 0 0 0 1,500 13,333 نفر ساعت 1401 1401
توسعه 

فضاهاي 
فرهنگی

طراحی و ایجاد شبکه فضاهاي 
فرهنگی، گردشگري و خانه موزه 

ها
108017575-21

20,000,000 0 0 20,000,000 0 0 0 0 1,200 16,666 نفر ساعت 1401 1401
توسعه 

فضاهاي 
فرهنگی

طراحی، احداث و مرمت یادمان 
نماز جمعه تهران (مصلی) و 

شهداي دفاع مقدس
108017675-21

50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0 0 83,333.3 600 متر مربع 1401 1401
توسعه 

فضاهاي 
فرهنگی

توسعه و تجهیز اردوگاه هاي 
آموزشی و تفریحی 108017775-21

310,000,000 0 0 310,000,000 0 0 0 0 15,500 20,000 متر مربع 1401 1401
توسعه 

فضاهاي 
فرهنگی

احداث و توسعه پهنه ها، راسته 
ها و سراهاي فرهنگی و ادبی 

انقالب اسالمی
108017975-21

1,330,000,000 0 0 1,330,000,000 1,315,900,000 531,028,972 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی 
و هنري 10809

1,200,000,000 0 0 1,200,000,000 1,108,750,000 468,159,356 0 0 10,823 110,875 متر مربع 1401 1401

فرهنگی  
هنري 

شهرداري 
تهران

نگهداري فضاهاي فرهنگی و 
هنري، سطح شهر تهران 108090175-21

30,000,000 0 0 30,000,000 16,250,000 62,869,616 0 0 18,461.5 1,625 متر مربع 1401 1401

فرهنگی  
هنري 

شهرداري 
تهران

نگهداري مرکز فرهنگی باغ کتاب 
تهران 108090975-21

100,000,000 0 0 100,000,000 190,900,000 0 0 0 100,000 1,000 متر مربع 1401 1401

حوزه  
معاونت  

امور 
اجتماعی  
وفرهنگی

تعمیر و تجهیز ساختمان ها و 
تاسیسات موزه انقالب اسالمی و 

دفاع مقدس
108091075-21

2,500,000,000 0 0 2,500,000,000 0 0 0 0 0 کمک به ساخت و توسعه مساجد 
و اماکن مذهبی 10814

2,500,000,000 0 0 2,500,000,000 0 0 0 0 113,636.4 22,000 متر مربع 1401 1401
توسعه 

فضاهاي 
فرهنگی

طراحی، مرمت، احداث، تکمیل و 
تجهیز مساجد و اماکن مذهبی 

سطح شهر تهران
108141275-21

749 

جدول شماره (9) - بودجه پیشنهادي سال 1401 حوزه معاونت اموراجتماعی و فرهنگی
اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

60,000,000 0 0 60,000,000 50,000,000 28,000,000 0 0 0 حمایت از تجهیز مساجد و اماکن 
مذهبی 10815

40,000,000 0 0 40,000,000 35,000,000 28,000,000 0 0 400,000 100
تعداد 
مسجد 1401 1401

حوزه  
معاونت  

امور 
اجتماعی  
وفرهنگی

حمایت و تجهیز مساجد 108150175-21

20,000,000 0 0 20,000,000 15,000,000 0 0 0 200,000 100 مورد 1401 1401
توسعه 

فضاهاي 
فرهنگی

دبیر خانه شوراي عالی قرآن و 
حمایت از اجراي برنامه ها و 

مراکز فعالیت هاي قرآنی
108150275-21

385,000,000 0 0 250,000,000 235,000,000 0 0 0 0 مرمت و بازسازي فضاهاي با 
هویت فرهنگی و تاریخی 10819

100,000,000 0 0 100,000,000 100,000,000 0 0 0 25,000 4,000 متر مربع 1401 1401
توسعه 

فضاهاي 
فرهنگی

تملک،ساماندهی،مرمت و 
بازسازي خانه هاي مشاهیر، 

تاریخی، خانواده معزز شهدا و 
مدارس داراي شهید

108190175-21

155,000,000 0 0 80,000,000 75,000,000 0 0 0 41,333.3 3,750 متر مربع 1401 1400
توسعه 

فضاهاي 
فرهنگی

بازسازي خانه فروغ فرخزاد 108190375-21

30,000,000 0 0 20,000,000 10,000,000 0 0 0 60,000 500 متر مربع 1401 1400

فرهنگی  
هنري 

شهرداري 
تهران

مرمت و احیاي خانه آیت اهللا 
طالقانی 108190475-21

100,000,000 0 0 50,000,000 50,000,000 0 0 0 33,333.3 3,000 متر مربع 1401 1400
توسعه 

فضاهاي 
فرهنگی

مرمت و تجهیز خانه قلعه گبري 
(خانه موزه ري) 108190575-21

80,000,000 0 0 80,000,000 0 0 0 0 0 خدمات شهري 30000

80,000,000 0 0 80,000,000 0 0 0 0 0 توسعه و نگهداري آرامستان ها 30300

80,000,000 0 0 80,000,000 0 0 0 0 0 توسعه و بهسازي آرامستان ها 30301
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

80,000,000 0 0 80,000,000 0 0 0 0 8,000 10,000 متر مربع 1401 1401
توسعه 

فضاهاي 
فرهنگی

ساماندهی آرامستان ارامنه دوالب 
و سایر آرامستان هاي واجد ارزش 
فرهنگی-مذهبی، تاریخی، ادبی و 

گردشگري و مستندنگاري آنها

303010175-21

196,000,000 0 0 190,000,000 50,690,000 9,771,613 0 0 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي 
شهري 60000

180,000,000 0 0 180,000,000 44,690,000 9,771,613 0 0 0 آموزش و پژوهش هاي کاربردي 61500

40,000,000 0 0 40,000,000 0 0 0 0 0 بررسی و مطالعه نیازها و امکانات 
شهري 61501

10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 1,000 10,000 نفر ساعت 1401 1401

حوزه  
معاونت  

امور 
اجتماعی  
وفرهنگی

تهیه بسته هاي سرمایه گذاري و 
الگوي تامین مالی مشارکتی براي 
اجراي پروژه هاي شهري و تامین 

سرانه ها

615010175-21

30,000,000 0 0 30,000,000 0 0 0 0 1,500 20,000 نفر ساعت 1401 1401
توسعه 

فضاهاي 
فرهنگی

مطالعه و طراحی ورودي هاي 
شهر تهران 615010275-21

40,000,000 0 0 40,000,000 44,690,000 9,771,613 0 0 0 مطالعه و پژوهش هاي ماموریت 
اجتماعی و فرهنگی 61503

30,000,000 0 0 30,000,000 30,000,000 9,771,613 0 0 1,000 30,000 نفر ساعت 1401 1401

حوزه  
معاونت  

امور 
اجتماعی  
وفرهنگی

مطالعه و پژوهش هاي اجتماعی 
و فرهنگی سطح شهر تهران 615030175-21

10,000,000 0 0 10,000,000 14,690,000 0 0 0 1,000,000 10 پروژه 1401 1401

حوزه  
معاونت  

امور 
اجتماعی  
وفرهنگی

اجراي پروژه هاي تحقیقاتی 
شوراي عالی ترویج فرهنگ ایثار 

و شهادت (61 پروژه)
615030475-21

100,000,000 0 0 100,000,000 0 0 0 0 0 هاي موضوعی و  تهیه طرح
موضعی توسعه شهري 61511
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران عنوان سال سال واحد مقدار قیمت عملکرد شماره

اعتبار سالهاي آتی
برآورد سال  سال 1402

1401
مصوب سال 

1400
عملکرد سال 

1399
عملکرد سال 

1398
سالهاي قبل واحد کار کار کار پایان شروع مجري  عنوان طبقه بندي 

100,000,000 0 0 100,000,000 0 0 0 0 2,000 50,000 نفر ساعت 1401 1401
توسعه 

فضاهاي 
فرهنگی

مطالعه، طراحی و امکان سنجی 
طرح هاي موضوعی و موضعی 

سطح شهر
615110175-21

16,000,000 0 0 10,000,000 6,000,000 0 0 0 0 توسعه شهر الکترونیک و ارتقاء 
زیرساخت ها و فناوري هاي نوین 62000

16,000,000 0 0 10,000,000 6,000,000 0 0 0 0 توسعه و ارائه خدمات شهروندي 
غیرحضوري و الکترونیک 62014

16,000,000 0 0 10,000,000 6,000,000 0 0 0 16,000,000 1 سامانه 1401 1399

حوزه  
معاونت  

امور 
اجتماعی  
وفرهنگی

ایجاد و راه اندازي سامانه جامع 
نقشه معرفی نقاط گردشگري 

شهر تهران
620140175-21
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   هشتمبخش 

 تهران یشهردار یگذار هیبودهج مشارکت و رسما
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 مقدمه   -7-1

 های مولد است. با توجه به گذاری انجام سرمایه برای الزمهای مورد نیاز و ایجاد بستر زیرساخت  تأمین، باالترین عوامل دستیابی به رشد اقتصادی از مهمیکی 

بین  تقویت و ارتباط مناسببرای ثر ؤم یگام ، های مختلفبخش فاده صحیح از توان ، ضرورت دارد با مدیریت کارآمد و استشهرداری تهرانهای منابع محدودیت

تواند در راستای همکاری بخش  های صحیح و متنوع مشارکت، میگیری از روشبهره.  شود  برداشتههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  و بازیگران اصلی حوزه   نهادها

ها برمبنای درک این نکته است که هر دو بخش  شود؛ زیرا رویکرد مشارکتی در اجرای پروژهها به منظور تأمین خدمات عمومی محسوب خصوصی با شهرداری 

شان به منظور بهبود ارائه خدمات پایه به شهروندان سود ببرند. با عنایت به اینکه مشارکت  تواند با اشتراک گذاشتن منابع مالی، دانش و تخصص عمومی و خصوصی می

نماید  ست که احتمال بروز برخی معایب در این حوزه را ایجاد میا ایکند، اما ساختار آن به گونهدر جهت افزایش رفاه جامعه ایجاد میگذاری منافع زیادی  و سرمایه

توان مزایای  کرد. درمقابل، میهای تأمین باالتر اشاره های مبادالتی و هزینههای مشارکتی از تحوالت سیاسی، هزینهتوان به نقص در قرارداد، تأثیرپذیری پروژهکه می

   استفاده از قراردادهای مشارکتی را به شرح ذیل بیان نمود:

و بخصوص شهرداری    برای دولت  الًهای زیرساختی معمو مالی پروژه  تأمین  ،با توجه به کمبود منابع مالی  :های زیرساختیشتاب بخشیدن به روند اجرای پروژه .1

ت مربوط به نارسایی  ال، از حجم مشکهای زیرساختیبخش خصوصی در اجرای طرح استفاده از توان مالی و تخصص جه،درنتی با دشواری همراه بوده است.

 د. کاهدر اعتبارات عمرانی تا حد قابل توجهی می

های  های نوین و فناوریبکارگیری روشبخش خصوصی به دلیل وجود منافع شخصی تمایل بیشتری در   ا:هوری در اجرای پروژهارتقای کارایی و افزایش بهره .2

 .ها خواهد انجامیدوری زیرساختروزآمد دارد که این موضوع به ارتقای کارایی و افزایش بهره

تولید شده توسط بخش خصوصی از کیفیت  عمومیشود خدمات های مشارکتی موجب میمحور بودن پروژه نتیجهعمومی: کیفیت خدمات افزایش سطح  .3

 .باشد برخوردار  الزم 
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های مشارکتی، تخصیص بهینه ریسک به نحوی است که هزینه آن با توجه به توانایی  یکی از مزایای مهم اجرای طرح : هاخصیص بهینه ریسک اجرای پروژهت .4

 .خصوصی، به حداقل برسدو  عمومیمدیریت هر یک از شرکای  

  کند که مدیریت اجرای پروژه از نظر مدیریت حضور بخش خصوصی این امکان را ایجاد می: هاثر و پویا در روند اجرای پروژه ؤامکان تضمین مدیریت م .5

 .کارآمد منابع مالی و فیزیکی کمتر آسیب ببیند

گذاری در  ریزی و سیاستدهد که با کاستن از بار مالی تأمین عمومی خدمات به برنامه ها به شهرداری این امکان را میمندی از انواع مشارکتدر مجموع، بهره

برای نخستین بار در فصل هفتم  در این راستا، شهرداری تهران مند گردد. رهتر بپردازد و از توان مدیریت ریسک و نوآوری بخش خصوصی بههای مهمحوزه

. بدین منظور، در ابتدا به بررسی دامنه استفاده از  در دستورکار خود قرارداد را بخش خصوصی  گذاریمشارکت و سرمایه از ، استفاده1400بودجه مصوب سال 

هایی که دارای پتانسیل باال  پرداخت. سپس پروژه  خودگردان و غیرخودگردانهای  خصوصی( به تفکیک پروژه   –ویژه مشارکت عمومی  های مشارکت )بهظرفیت

 تنظیم و تدوین شد. 1400 می برای اجرایی نمودن برنامه مشارکت در بودجهزشناسایی و تعیین گردیدند و در نهایت، مکانی  ،گذار بودنددر جذب سرمایه

 

 تعاریف و مفاهیم  -7-2

مکانیزمی است که در آن بخش عمومی )شهرداری و دولت( به منظور تأمین خدمات زیربنایی )اعم حمل و نقل، سالمت، خصوصی:    - مشارکت عمومی •

گذاری  مطابق ماده ششم سند جامع سرمایه کند که  تجربه و منابع مالی( استفاده می  های بخش خصوصی )اعم از دانش،آموزش، خدمات شهری و ...( از ظرفیت 

 باشد:، انواع آن به شرح ذیل می1398و مشارکت شهرداری تهران مصوب شورای اسالمی شهر تهران در سال 

o انتقال و برداریبهره  ، ساخت(1BOT) :بهره دوره طول  در  موقت طور به مالکیت و خصوصی  بخش  عهده بر سرمایه  مینأت قرارداد نوع این در-

د باید  قراردا نوع این  در برداریبهره دوره زمان مدت. است عمومی بخش برای تماماً طرح مالکیت ولی گرددمی منتقل خصوصی بخش به برداری

 . جبران نمایدحداقل به میزانی باشد که منافع حاصل از آن بتواند اصل و فرع سرمایه را از طریق سود 

 
1Built & Operation & Transfer  
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o ،انتقال  و  پرداخت اجاره به طرف عمومی  برداری،بهره   ساخت  (2BOLT):  پروژه   یک  ساخت  و  مالی  مینأت   طراحی،  خصوصی،  بخش  شریک  

سیسات ساخته شده برای مدت معینی تا  أگیرد. شریک بخش خصوصی از ت هده میع  بر عمومی   بخش شریک  استیجاری  زمین  یک در  را زیرساختی 

 .شودها به شریک بخش عمومی بازگردانده میشود دارایینامه تمام میکند. وقتی مدت اجارهبرداری میاجاره زمین بهرهپایان مدت 

o  و پرداخت اجاره به طرف عمومی برداری،بازسازی، بهره ( 3انتقالROLT:) شود که  گذار یا شرکت پروژه متعهد میدر این روش سرمایه

شود و سپس طرح بازسازی شده در مدت  گذار انجام میبرداری کند. هزینه بازسازی توسط سرمایهبرای مدت معینی بهرهطرح موجود را بازسازی و  

شود. نهایتاً پس از انقضای مدت قرارداد به طرف عمومی طرف قرارداد یا مؤسسه دیگر منتقل مشخصی به طرف عمومی طرف قرارداد اجاره داده می

 گردد.می

o  ساخت، اجاره و( 4انتقالBLT:)  شود.  عمومی طرف قرارداد اجاره داده میدر این روش طرح مورد نظر پس از ساخت در مدت معینی به طرف

کند. پس از سپری شدن مدت مذکور،  شود برای استهالک اصل سرمایه و سود اختصاص پیدا میگذار دریافت میاجاره بهایی که توسط سرمایه 

  BLTتوان گفت قراردادهای شود. به عبارت دیگر، میتملیک می به طرف عمومی طرف قرارداد یا مؤسسه دیگر  گذار مجاناًطرح توسط سرمایه

 باشد.یعنی احداث پروژه برای بخش عمومی، اجاره آن به بخش عمومی و سپس انتقال مالکیت پروژه به بخش عمومی می

o ،برداریبهره  و مالكیت  ساخت(5BOO) :برداری از زیرساخت را به  مین مالی، ساخت، مالکیت و بهرهأصی، تخصو بخش شریک  هاپروژه این   در

ها و سایر مخارج و درآمدهای ناشی از اجرای پروژه را به منظور بازگرداندن سرمایه و سود  العمر بر عهده گرفته و عوارض، اجارهصورت مادام

برداری و نگهداری پروژه را به یک دستگاه سومی محول نماید. منوط به آنکه  بهرهکند. در این نوع قراردادها، دولت ممکن است آوری میجمع

   .کننده مخارج پروژه در خصوص متعهد بودن به اجرای قرارداد اقدام نمایدمینأتضمین الزم را به بخش خصوصی ت

 
2TransferBuilt Operate Lease   

3Refurbish Operate Lease Transfer  

4Built Lease Transfer  

5Built Own Operate  
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o  نوسازی، بهره( 6برداری و مالكیتROO:)  های طرف عمومی که نیاز به نوسازی و پشتیبانی در این حالت قرارداد به منظور نوسازی یکی از پروژه

ها، تجهیزات، ابزار و  آالت، دستگاهتواند در ساختمان و ابنیه یا در ماشینشود. این نوسازی میگذار منعقد میداشته باشد بین طرف عمومی و سرمایه

 شود.برداری قرار گرفته و سپس تملک میخصوصی طرف قرارداد مورد بهره غیره باشد. پروژه توسط بخش 

o  مدیریت بهره( 7برداری و نگهداریO & M:) کنند و طرف  برداری و نگهداری امضا میه بهرهطرف عمومی و طرف خصوصی یک توافقنام

-ساس این توافق طرف خصوصی مسئولیت کامل بهرهبرداری و نگهداری از زیرساخت برای کسب منافع تجاری است. بر اخصوصی مسئول بهره

کند. هدف از این مدل، بهبود کارایی عملیاتی و کیفیت زیرساخت  برداری و نگهداری از زیرساخت را بر عهده دارد اما ریسک سرمایه را تقبل نمی

 گذار بخش خصوصی است.از طریق معرفی سرمایه

o  بازسازی، بهره( 8برداری و واگذاریROT:)  شود که طرح موجود را بازسازی و برای مدت  گذار یا شرکت پروژه متعهد میدر این روش سرمایه

شود و طرح بازسازی شده پس از انقضای مدت قرارداد به مؤسسه گذار انجام میبرداری کند. هزینه و عملیات بازسازی توسط سرمایهمعینی بهره

 شود. های ساختمانی استفاده میردد. این روش بیشتر در طرح گعمومی طرف قرارداد یا مؤسسه دیگر منتقل می

،  1398گذاری و مشارکت شهرداری تهران مصوب شورای اسالمی شهر تهران در سال این روش نیز مطابق ماده ششم سند جامع سرمایه در:  9بیع متقابل •

 گذاری تأمین گردد.خدمات تولید شده در نتیجه سرمایهگذار از طریق بخشی از محصوالت و یا سرمایه کنند که بازگشت سرمایه،طرفین قرارداد توافق می

در این نوع  ، 1398گذاری و مشارکت شهرداری تهران مصوب شورای اسالمی شهر تهران در سال مطابق ماده ششم سند جامع سرمایه: 10مشارکت مدنی •

ها، مجوزها و  به این ترتیب که هر طرف مشارکت )عمومی و خصوصی( بخشی از هزینه ،پذیردی آورده صورت م -قرارداد، مشارکت بر اساس مدل آورده

. به این ترتیب گرددها محاسبه میه نسبت به کل آوردهالشراکه هر طرف نیز با برآورد رسمی آوردهای مورد نیاز پروژه را به مشارکت گذاشته و سهمی دارای

 
6Rehabilitate Operate Own  

7Operate Maintain  

8Refurbish Operate Transfer  

9Buy Back  

10Joint Venture  
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  رویبه  ساختمانی گذاریسرمایه  هایفرصت  تعریف با عمرانی و زیرساختی هایپروژه  اجرای خصوصی، برای بخش هایسرمایه  جذب منظوربه هاشهرداری 

 قسمتی   روش  این  انتخاب  با  و  کرده  اقدام  خود  هایدارایی   برای  افزوده  ارزش  ایجاد  و  درآمد  کسب  به  مدنی،  مشارکت  قرارداد  انعقاد  و  خودبه   متعلق  هایزمین 

   خواهد نمود. تأمین نیز را شهر مدیریت  هایهزینه   از

ها، افزایش کمیت و کیفیت محصوالت و خدمات، انتقال و تخصیص بهتر  توان به کاهش هزینه ها میترین منافع مشارکت مدنی برای شهرداری از مهم 

ها و انعقاد قرارداد برای  های شهری و اجرای آن همچنین تعریف پروژه   گذاران اشاره کرد.های ثانویه و ایجاد رقابت در انتخاب سرمایه ها، ایجاد درآمد ریسک 

ها نیز  مندی از امکان مشارکت، اقتصاد شهر شود؛ به این ترتیب با بهره ها موجب اشتغال افراد زیادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم، می هریک از پروژه 

گذاری شرایطی را مهیا کرد که براساس آن، با مشارکت بخش های سرمایهنامه مشوقین آیین تأثیر قرارخواهد گرفت. عالوه بر این می توان با تدو تحت

 . های خدماتی، آموزشی و فضای سبز شهری بوددنبال تأمین سرانه های اقتصادی جذاب به خصوصی و تعریف بسته 

 دهد.ها و سود مورد نظر را پوشش میهزینه ای که دارای توجیه مالی برای طرف خصوصی بوده و عواید ناشی از آن، پروژه  :ردانهای خودگپروژه  •

های تصریح شده در  در صورت عدم حمایت )اعم از تضمین خرید خدمات، تضمین حداقل تقاضا و سایر مشوقای که پروژه :های غیرخودگردانپروژه  •

 باشد.نمیی برای طرف خصوصی توجیه مالدارای  این مصوبه(

 

 شهرداری تهراندر به ویژه لزامات مشارکت ا -3-7

 :ها نیازمند فراهم ساختن شرایطی به شرح ذیل استاجرای موفق مشارکت در حوزه زیرساخت

های  گذاری و تدارک پروژه حفظ ثبات و ایجاد شفافیت در فضای سیاست :های زیرساختیگذاری و تدارک پروژهبهبود محیط سیاست - گام اول

ها با ایجاد نااطمینانی  گذاری و تدارک پروژهثباتی و عدم شفافیت در عرصه سیاستهر نوع بی ؛ زیرا شودگذاران محسوب میزیرساختی، از عوامل مهم برای سرمایه

 .شودسرمایه مین خصوصی، باعث افزایش هزینه االدر فع
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ها در گام اول مستلزم  خصوصی در حوزه زیرساخت -عمومیتوسعه مشارکت  ی:حمایت کننده از مشارکت بخش خصوص تصویب قوانین -گام دوم

ی محافظت کند.  های زیرساختی فراهم آورد و از منافع بخش خصوص را برای ورود بخش خصوصی به عرصه فعالیت الزم ای از قوانین است که بستر ه وجود مجموع

ها در اولویت قرار داده و نسبت به تدوین قانونی شفاف  خصوصی در حوزه زیرساخت  -عمومیتصویب قانون مشارکت  تالش خود را برای  باید    شهرداری  ،منظور  بدین 

 نماید.اقدام  باالبا الزام اجرایی 

یک عامل کلیدی به منظور جذاب   ،های مالی متنوعدر نظر گرفتن حمایت :های مالی بعد از ایجاد ساختار قانونی شفاف سازی حمایت متنوع -گام سوم

های مالی از طریق توسعه  هند، اعمال حمایتکشور تواند مطابق با تجربه می شهرداری .آیدهای زیرساختی به روش مشارکتی به شمار میگذاری نمودن سرمایه

های مالی متنوع در اختیار بخش خصوصی  های مالیاتی، حمایتالمللی و بکارگیری انواع معافیتهای بین سازمان های مالی های زیرساخت، استفاده از ظرفیتصندوق

 .های مشارکتی ترغیب کندگذاری در حوزه زیرساختقرار دهد و بخش خصوصی را نسبت به سرمایه

ها مستلزم داشتن بخش خصوصی توانمند و دارای  زیرساخت   خصوصی در حوزه -عمومیاجرای موفق مشارکت    :توانمندسازی بخش خصوصی -گام چهارم

در راستای توانمندسازی بخش خصوصی همانند سایر کشورهای در حال توسعه، با   شهرداریهای زیرساختی است. از این رو، ضروری است مهارت در رابطه با طرح

 خصوصی را تربیت کند -عمومیهای های مختلف به ویژه مشارکتیاز در بخشمهارت مناسب و مورد ن با ، نیروی کار کافیشهری توسعه مهارت  مرکزایجاد 

 

 قوانین و مصوبات مرتبط با توسعه مشارکت بخش خصوصی   -4-7
  اساس، همین  بر است.  آن  به  دستیابی برای  نیاز مورد  مالی بینی پیش همراه به  اهداف به  دستیابی های پنج ساله شهرداری تهران برای برنامه بردارنده  در سالیانه، بودجه

با  گذاریکه مبحث سرمایه شودوضوعات قانونی مختلفی گنجانده میهای شهرداری و شورای اسالمی شهر تهران م، الزامات و اولویتهاهمواره در تهیه دستوالعمل

نیز این مهم با جدیت بیشتر بررسی و   1400است. در تدوین بودجه سال زندگی شهروندان از سالیان گذشته مدنظر مدیریت شهری قرارگرفته  هدف ارتقاء و بهبود

 تعیین شد. تهران شهرداری هایپروژه  در مشارکت و گذاری سرمایه ظرفیت  از  استفاده دامنه
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       خصوصی -(: قوانین، مقررات و مصوبات مرتبط با توسعه مشارکت بخش عمومی1جدول )

 شرح مقررات، مصوباتموضوع قوانین،  ردیف

1 
گذاری و مشارکت شهرداری تهران  سند جامع سرمایه

 شورای اسالمی شهر تهران  1398مصوب 

مالی، تضامین، داوری و حل اختالف ،    تأمین گذاری، قراردادها؛ مشتمل بر موضوعاتی نظیر شناسایی فرصت های سرمایه

 شفافیت ، ایجاد عدالت و فضای رقابت  

 مشتمل بر وظایف، اختیارات، ارکان و ....  اساسنامه سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی 2

3 

 1401  سال   بودجه   و   برنامه  نیتدو  بر  حاکم  ی ها  است یس  سند

ماه آبان یازدهم، 2863به شناسه مصوبه  تهران یشهردار

1400 

 با تبیین سیاست ها  و تاکید بر ارایه بودجه سرمایه گذاری و مشارکت به این شرح:

 بخش خصوصی گذاری تقویت مشارکت و سرمایه  -5-6 بند - د بند

 های شهری نهادهای حاکمیتی در پروژهگذاری بخش خصوصی و های مشارکتی و سرمایهارائه فهرست و بودجه پروژه -7بند  -بند ه

4 

-های سرمایهگذاری بهای محصوالت حاصل از طرحتعرفه

خصوصی شورای اسالمی شهر   -عمومی گذاری مشارکت

 1400، دوم آذرماه 2885تهران به شناسه مصوبه 

-گیری از مدلکشور با بهره های قانونی بودجه کل ونقل عمومی از طریق استفاده از ظرفیت توسعه و نوسازی ناوگان حمل

 گذاری بخش خصوصی های اقتصادی سرمایهخصوصی و سایر مدل -های مشارکت عمومی

5 

مصوبه دستورالعمل طرز تهیه و تدوین، اجرا و تفریغ بودجه  

 1397مصوب دی ماه سال  شهرداری

 

سرمایه گذاری در شهرداری: هرگونه سرمایه گذاری شهرداری در پروژه های مشارکتی از طریق صدور    -3فصل هفتم، بند  

پروانه ساختمانی و یا واگذاری زمین و یا سایر دارایی ها از جمله وام یا اوراق صرفاً پس از تأمین  اعتبار و در قالب بودجه  

ر مورد عوارض پروانه های ساختمانی باید مبلغ موردنظر در  مصوب شهرداری امکان پذیر خواهد بود. به این صورت که د

ردیف مربوطه در بخش درآمدها منظور گردد و همان مبلغ نیز در ردیف مربوطه ذیل فصل اول از اعتبارات تملک دارایی  

ه شهرداری  ای ثبت شود. در مورد واگذاری زمین و یا سایر دارایی ها، شهرداری ها موظف به درج ارزش آوردهای سرمایه 

ای و همان مبلغ نیز در ردیف مربوطه ذیل در تاریخ سرمایه گذاری در ردیف مربوطه در بخش واگذاری دارایی های سرمایه

 ای مجدداً ثبت شود. فصل اول از تملک دارایی های سرمایه

رمایه گذاری صرفاً در منظور نمودن منابع حاصل از عوارض پروانه های ساختمانی در پروژه های مشارکتی و س: 1تبصره 

همان پروژه مجاز خواهد بود و مصرف وجوه حاصل از فروش سهام شهرداری از محل پروژه مزبور پس از تکمیل یا واگذاری  

 ای امکان پذیر خواهد بود. پروژه، صرفاً در ارتباط با پروژه های تملک دارایی های سرمایه
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       خصوصی -(: قوانین، مقررات و مصوبات مرتبط با توسعه مشارکت بخش عمومی1جدول )

 شرح مقررات، مصوباتموضوع قوانین،  ردیف

ی )وام، تسهیالت بانکی، اوراق مشارکت، ...(، صرفاً باید به اعتبارات  منابع حاصل از واگذاری دارایی های مال :2تبصره 

 ای تخصیص داده شود.    برنامه های تملک دارایی های سرمایه

 برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران 6

  - 2؛ بند  شهر گذاریسرمایه و مشارکت هایظرفیت  و ها فرصت از برداریبهره  و بندیاولویت شناسایی، -1بند  :29ماده 

  میزان  اساس بر شهرداری مدیران تشویقی نامهنظام  ارائه-3بند  شهرداری؛  گذاریسرمایه اطلس رسانی بروز  و اندازیراه 

  - 4مدیریت؛ بند    تحت  سازمان  در  عمومی  –خصوصی  بخش   هایسرمایه  جذب  و  مشارکت  قرارداد  انعقاد  و  هافرصت  تعریف

  تصمیمات  در ثبات جمله از گذاریسرمایه و مشارکتی هایپروژه  در نیاز  مورد  هایگارانتی و تضامین های مدل  و  انواع  ارائه

 .اقتصادی سیاسی، مخاطرات پوشش  شهری، مدیران

 -عمومی بخش مشارکت چارچوب در منتخب محلی بوستانهای  از تعدادی نگهداشت مدیریت واگذاری -1بند  :33ماده 

  و  مردمی داوطلب گروه های و محلی معتمدین به آزمایشی صورت به  (CSR)ها شرکت اجتماعی مسئولیت نیز و خصوصی

 شهرداری. از خارج هایسازمان و  هاشرکت

های تشویقی برای جلب مشارکت بخش خصوصی و رونق اقتصادی و ایجاد ارزش  تهیه و بروزآوری بسته  - 6بند  :41ماده 

 آفرینی شهری. افزوده در حوزه نوسازی و باز

  و  حمل های طرح انجام  در خصوصی بخش مشارکت جلب  و  پایدار  منابع  تأمین  منظور به است موظف  شهرداری :50ماده 

  از  برداریبهره  و ایجاد که نماید ریزیبرنامه  ایگونه  به سالیانه بندیبودجه  در -1دهد: بند  انجام را زیر اقدامات شهری  نقل

  عوارض کامل وصول  منظور به  -2بند  گیرد قرار تخصیص اول اولویت  در همگانی نقل و حمل هایپروژه  و  ها طرح

  سامانه تمهید  به  نسبت قانونی ذیربط  مجاری از  اند شده  عوارض  پرداخت  مشمول  و  نمایندمی تردد شهر در که  خودروهایی

 نماید. اقدام   خودروها عوارض پرداخت و  پایش ثبت،   برای کشوری جامع

 تبصره 

  رقابت  اصل رعایت با عوارض وصول  و شناسایی تشخیص، جهت  خصوصی بخش به  مجوز اعطای نامهآیین  تدوین به  نسبت 

 نماید  ارائه   شورا  به   تصویب جهت و  اقدام  برنامه  اول سال طی  هوشمند هایآوری  فن بر  مبتنی و  شفافیت و
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       خصوصی -(: قوانین، مقررات و مصوبات مرتبط با توسعه مشارکت بخش عمومی1جدول )

 شرح مقررات، مصوباتموضوع قوانین،  ردیف

  برداری بهره  و اجرا و طراحی گذاری،سرمایه در خصوصی بخش فعال مشارکت اجرایی و  قانونی موانع رفع جهت در اقدام 

 کاهش آلودگی هوا  و  نقل  و حمل های  طرح از

  رویکرد با ریلی هایخط  احداث منابع  تأمین  منظور به  مختلط کاربری با ایستگاهی هایمجتمع  ساماندهی و توسعه -4بند 

 مترو.  هایایستگاه  متری 250 شعاع  در شهر تفصیلی طرح  با منطبق و  (TOD) همگانی  نقل  و حمل بر  مبتنی شهری  توسعه

  شهر  خدمات و زیرساخت توسعه در خصوصی بخش مشارکت و گذاریسرمایه جذب به دهیاولویت  - 4 بند :16ماده 

  در شهر مدیریت در موثر هایارگان  با  همکاری هاینامه تفاهم عقد و انگیزشی هایمدل اجرای  و تدوین  طریق از هوشمند 

 شهری  خوب حکمروایی راستای

  های هزینه   کاهش   و   پایدار  درآمد   افزایش  هدف   با   ارتباطات  و   اطالعات   فناوری  بر  مبتنی   هوشمند  راهکارهای   بکارگیری  -5  بند 

  بخش  گذاری سرمایه جبران  یا هوشمند  تهران هایپروژه  اجرای  به  یافتهتحقق  اهداف  تخصیص و  شهرداری  و  شهر اداره 

 مصوب وکار  کسب طرح  مطابق  نیاز  مورد میزان به  خصوصی

  اتوبوسرانی  هایخط سازیخصوصی  مدل  تغییر با  خصوصی بخش به( تندرو و  عادی) اتوبوسرانی هایخط  واگذاری  -6بند 

  متروی   موجود   یا   جدید  هایخط   از   یکی  حداقل   برداریبهره   یا  تکمیل   – ساخت   واگذاری   -7مبنا. بند    پیمایش  به   مبنا   مسافر  از

  شهری   برون   های پایانه  از   یکی  حداقل   برداریبهره   واگذاری  - 8برنامه. بند    سوم   سال    پایان  تا   حداکثر   خصوصی  بخش  به   تهران

  جایگاه  تقویت با  تاکسیرانی  مدیریت  فرآیندهای  اصالح -9برنامه. بند  سوم  سال   پایان تا  حداکثر خصوصی  بخش  به 

 خصوصی. بخش فعالیت  بر نظارت  و گذاریمقررات

 کیفی و  کمی توسعه به نسبت  خصوصی  بخش  مشارکت از  استفاده  با  تهران  خودروهای  فنی معاینه  شرکت -9 بند  :55ماده 

  اقدام  نحوی  به   تهران پالک  دارای  سبک خودروهای  به فنی معاینه  خدمات ارائه   و  ظرفیت  افزایش جهت  در فنی معاینه مراکز

  به  نسبت راستا این در و  یابد افزایش برنامه پایان سال در درصد 80 به تهران  پالک  دارای خودروهای  جذب  ظرفیت که کند

 . کند اقدام  برنامه  اول  سال طی شورا به  آن  ارائه  و  شرکت آن  اساسنامه و  تشکیالتی ساختار اصالح

  تا  که  هاییشاخص و عملیاتی  برنامه  اساس بر شهری  سالمت های شاخص بهبود منظور به  است  موظف شهرداری :68ماده 

  بر  تاکید با سالمت حامی هایمحیط  توسعه به نسبت  نماید،می ارائه  شورا  به  الیحه قالب در  و تدوین برنامه  اول  سال پایان
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       خصوصی -(: قوانین، مقررات و مصوبات مرتبط با توسعه مشارکت بخش عمومی1جدول )

 شرح مقررات، مصوباتموضوع قوانین،  ردیف

 سالمت  جامع  خدمات  نظام  استقرار  در  همکاری  طریق  از   اجتماعی،  پذیریمسئولیت   ارتقاء  و   شهری  سالمت  کننده  تعیین  عوامل

 هایسازمان سالمت، حوزه  در بنیاندانش  هایشرکت خصوصی، بخش مربوطه، عمومی هایدستگاه  مشارکت با شهری

 نماید. اقدام  علمی هایانجمن و  نهادمردم

های ذیربط به منظور توسعه گردشگری شهری اعم از دینی، انقالبی،  دستگاه شهرداری موظف است با همکاری  :72ماده 

طبیعی، سالمت،  ورزشی، صنعتی و تاریخی که معطوف به مولدسازی میراث و هویت تاریخی و طبیعی شهر باشد، نسبت به  

نهاد فعال  ای مردمهشناسایی، احیاء و تجهیز فضاهای دارای ظرفیت گردشگری شهری با مشارکت بخش خصوصی و سازمان

 در این حوزه اقدامات زیر را به انجام رساند. 

7 

ها و  الزام شهرداری تهران به تامین زیرساختمصوبه 

در طراحی، احداث و بهره برداری   گذاری سرمایه تسهیل

 1399مصوب سال  شهر تهرانهای کودکان در از موزه 

 شورای اسالمی شهر تهران 

های مناسب شهری به بخش های خصوصی، دولتی،  عرصه  بسترسازی از طریق ارائه تسهیالت واگذاری  -1بند  ماده واحده:

؛ های کودکانبرداری از موزه در طراحی، احداث و بهره  گذاریسرمایه عمومی و مردمی به منظور جلب مشارکت جهت

برداری از  ایجاد ترتیبات الزم در خصوص تعریف نحوه مشارکت شهرداری تهران با متقاضیان طراحی، احداث و بهره  -2بند

؛ ها با در نظر گرفتن ابعاد آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، بازی و سرگرمییابی مناسب عرصه مکان - 3؛ بندهای کودکانموزه 

های خصوصی، دولتی، عمومی و مردمی، در لوایح  بخش گذاریسرمایه کت دربینی تبصره الزم جهت جلب مشارپیش   -4بند

 .بودجه سنواتی

8 

مجوز به شهرداری تهران در خصوص استفاده  مصوبه 

رانی و  بخش خصوصی در شبکه اتوبوس گذاریسرمایه از

شورای اسالمی  1383مصوب سال  هران تاکسیرانی شهر ت 

 شهر تهران 

رانی و همچنین  بخش خصوصی جهت گسترش شبکه اتوبوس گذاریسرمایه شهرداری تهران موظف است از  ماده واحده:

 .های شهر تهران استفاده نمایدافزایش انواع تاکسی 
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       خصوصی -(: قوانین، مقررات و مصوبات مرتبط با توسعه مشارکت بخش عمومی1جدول )

 شرح مقررات، مصوباتموضوع قوانین،  ردیف

9 

بخش خصوصی به   مشارکت دستورالعمل ترغیب و مصوبه

مصوب سال   اندازی مراکز معاینه فنی خودرومنظور راه 

 شورای اسالمی شهر تهران  1388

اعطای مجوز تاسیس مراکز مجاز معاینه فنی به واحدهای خدماتی مرتبط در زمینه ارائه خدمات خودرویی و نیز  ماده یكم: 

 به متقاضیان و دارندگان امالک؛  

معاینه فنی، نسبت به    اراضی ملکی مناسب جهت تأسیس مراکز  شهرداری تهران مجاز است در صورت دارا بودن  ماده سوم:

(« اقدام  BOTبرداری و واگذاری ) قراردادهای »ساخت، بهره  چوب  مراکز در چار  گونهت این  به ساخ  فوق  اختصاص اراضی

  نماید.

10 

بخش   مشارکت های اقتصادی جذبتعیین سیاست مصوبه

مصوب سال  خصوصی در حفظ و احیای اماکن تاریخی

 شورای اسالمی شهر تهران  1388

توسعه اماکن ورزشی در فضاها و اماکن تاریخی واجد شرایط با تأکید بر حفظ هویت فرهنگی و تاریخی    - 2بند    ماده یكم:

 .فرهنگی و سینمایی شهر تهران هایبخش خصوصی در توسعه مجتمع مشارکت جذب چگونگی جلب و - 3؛ بند اماکن

11 

  خصوصی در بخش مشارکت دستورالعمل مصوبه  

رانی، بوس رانی، مینیبرداری از خطوط اتوبوسبهره 

شورای   1386مصوب سال  باس و ون شهر تهران لدیم

 اسالمی شهر تهران  

به   (تبصره ذیل این ماده  موضوع) اخذشده  واگذاری و امتیازبه شرایط زمان  با توجه خصوصی بخش ماده هجدهم:

های صادره  دستورالعمل ها وبرابر تعرفه سوی کارفرما را از شده اعالم  خطوط ترین خط یاتوانند مناسب اولویت می ترتیب

 .نمایند انتخاب

12 

بخش خصوصی در   مشارکت چگونگی جلب و جذب

های فرهنگی و سینمایی شهر تهران ـ در  توسعه مجتمع

( قانون برنامه  161صد و شصت و یکم )چارچوب ماده یک

 سوم توسعه کشور 

خود را به اشخاص   ملکی هایتواند زمین ی، شهرداری میتوسعه عمران شهر هایبا رعایت طرح ماده دوم:

 .واگذار نماید صورت اقساطبا توجه به موقعیت مکانی، به  و حقوقی، به قیمت کارشناسی و حقیقی

در صورت تمایل بخش خصوصی، ایجاد تسهیالت برای تغییر محل اماکن متروکه سینمایی مشروط   -4تبصره  ماده سوم:

 به احداث مجدد مجتمع های فرهنگی و سینمایی در نقطه جدید می باشد.

13 

های مکانیزه عابر پیاده مجوز احداث پل مصوبه

شورای   1384مصوب سال  بخش خصوصی مشارکت با

 اسالمی شهر تهران

راه با تسهیالت و  به شهرداری تهران اجازه داده می شود نسبت به انعقاد قرارداد بر اساس مزایده یا مناقصه هم  ماده واحده:

امتیازات تشویقی نظیر واگذاری امتیاز تبلیغات و مجوز احداث اماکن تجاری )در معابر زیرگذر عابر پیاده با مشارکت بخش  

 خصوصی اقدام نماید.  
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       خصوصی -(: قوانین، مقررات و مصوبات مرتبط با توسعه مشارکت بخش عمومی1جدول )

 شرح مقررات، مصوباتموضوع قوانین،  ردیف

14 

بهینه سازی چرخه اجرایی، هماهنگی و نظارت بر   مصوبه

های عمومی در شهر تهران توسط  احداث پارکینگ

مصوب سال   بخش خصوصی مشارکت شهرداری تهران با

 شورای اسالمی شهر تهران  1383

شود نسبت به مجوز ساخت، همراه با تسهیالت و امتیازات تشویقی از قبیل  اجازه داده میبه شهرداری تهران  ماده واحده:

های طبقاتی عمومی گذاران بخش خصوصی جهت احداث پارکینگهای تجاری و ... با مشارکت با سرمایهصدور پروانه 

 ، اقدام نماید. باشد این مستحدثات پارکینگ عمومی  ای که ماهیت و عملکردگونه به 

15 

شهرداری با   مشارکت راردادقچگونگی انعقاد  مصوبه

های عمرانی  ها و پروژه اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح

 شورای اسالمی شهر تهران  1380مصوب سال  شهر تهران

  جلب  به  نسبت  شودمی  داده  اجازه  تهران  شهرداری  مشارکتی هایپروژه  مدیریت و  گذاریسرمایه سازمان به  ماده واحده: 

 .کند  اقدام  شورا   مصوب هایپروژه  اجرای  برای  خصوصی بخش مشارکت

 

16 

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور  

 1394مصوب سال 

اجازه خرید محصول )کاال و خدمات( طرح ها و پروژه های قابل واگذاری از بخش خصوصی تا سقف بهای تمام   :7ماده 

 شده برای دولت 

کمک در پرداخت اصل و فرع سرمایه گذاری در پروژه هایی که منجر به صرفه جویی، کاهش هزینه در تولید یا   :12ماده 

 خدمات، بهبود کیفیت محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی و بهینه سازی مصرف آب و انرژی می شوند. 

ر ارزش حاصل شده از محل فروش طرح های تملک و  اجازه ارائه تسهیالت توسط بانک ها حداقل معادل سه براب  :24ماده 

 یا سایر اموال مازاد عمومی که برای افزایش سرمایه بانک مصرف می شود.

 

17 

ات رقانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقر

 1393( مصوب سال 2مالی دولت )

 واگذاری واحدهای تجاری، رفاهی و مجتمع های فرهنگی، هنری و ورزشی بصورت اجاره  :5ماده 

 خرید تضمینی آب و پساب از سرمایه گذاران  :20ماده 

واگذاری طرح های تملک جدید، نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیرعمومی با حفظ   :27ماده 

 کاربری

از محل اعتبارات بودجه عمومی تحت عنوان تحقق اهداف سرمایه گذاری    گذارارائه تسهیالت به سرمایه   بند »ل«:  28ماده  

 اعتباری و توسعه بخش خصوصی و یا کمک های فنی و 

ایجاد منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت های ورزشی و امور جوانان از محل اختصاص یک درصد از بودجه    :53ماده  

 قانون مدیریت خدمات کشوری  5دستگاه های اجرایی مشمول ماده 
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       خصوصی -(: قوانین، مقررات و مصوبات مرتبط با توسعه مشارکت بخش عمومی1جدول )

 شرح مقررات، مصوباتموضوع قوانین،  ردیف

درصد درآمد ناشی از فروش   20ایجاد منابع مالی پایدار برای توسعه حمل و نقل ریلی و نگهداری راه ها از محل  :70ماده 

 گازوییل

18 
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 

 1384( مصوبه سال 1دولت )

خرید خدمات از بخش غیرعمومی توسط دستگاه های اجرایی برای انجام مأموریت ها و وظایف قانونی   :46ماده 

 ایغیرحاکمیتی خود به منظور ارتقای کیفیت خدمات و کاهش اعتبارات هزینه 

19 
قانون اساسی  44قانون اجرای سیاست های کلی اصل 

 جمهوری اسالمی

درصد از اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی برای توسعه فعالیت های بخش غیرعمومی   5/1اختصاص حداقل    :47ماده  

 و خرید خدمات به منظور کاهش تصدی گری دولت 

20 
قانون اساسی  44قانون اجرای سیاست های کلی اصل 

 جمهوری اسالمی

ساسی به منظور توسعه بخش های غیرعمومی و جلوگیری از ( قانون ا44این قانون در راستای اجرای سیاست های کلی اصل )

بزرگ شدن بخش عمومی و همچنین توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی جهت ایفای فعالیت های گسترده و اداره 

روژه بنگاه های اقتصادی می باشد. با این حال تمرکز در اجرای این قانون بر شرکت ها و بنگاه های عمومی است و کمتر به پ

 های زیرساختی پرداخته شده است. 

21 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال  

1380 

مجوز اجاره یکساله یا کمتر و قابل تمدید ساختمان ها و امکانات موجود در اختیار دانشگاه ها و مؤسسات آموزش    :33ماده  

 عالی و پژوهشی و بیمارستان های آموزشی به اشخاص حقیقی و حقوقی

 موجود  مجوز به وزارتخانه ها و مؤسسات عمومی جهت اجاره یکساله یا کمتر ساختمان ها و امکانات :43ماده 

واگذاری مراکز مختلف خدماتی، فرهنگی، رفاهی، اجتماعی، آموزشی، درمانی و گردشگری به سه روش خرید   :88ماده 

 خدمات از بخش غیرعمومی، مشارکت با بخش غیرعمومی و واگذاری مدیریت به بخش غیرعمومی

ای نیمه تمام و خاتمه یافته غیر مورد نیاز و یا مصالح و تجهیزات مازاد  فروش پروژه های تملک دارایی های سرمایه  :89ماده  

 طرح های خاتمه یافته بطور نقد و اقساط از طریق مزایده  
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 : 1400در سال جدول عملكرد اجرای پروژه های مشارکتی  -5-7

  مرحله عقدپروژه به شرح جدول ذیل به  8، تا پایان آذرماه  1400بخش هفتم بودجه مصوب سال  6و  5مندرج در جداول  مشارکتگذاری و پروژه سرمایه 174از 

 . قرارداد رسیده است

 1400سال  تا پایان آذر  منتهی به عقد قرارداد گذاری و مشارکتسرمایه هایپروژه   فهرست (:2جدول )

 عنوان پروژه  واحد اجرایی  ردیف 

 احداث و تجهیز پمپ بنزین یادگار امام )ره(  2منطقه 1

 سوارهای درون شهری ها و پارکاحداث مجموعه خدماتی پایانه 5منطقه 2

 1ونقل عمومی غیرریلی پایانه  های حملتعمیر و تجهیز ایستگاه  5منطقه 3

 ونقل عمومی های حملاحداث مجموعه خدماتی ایستگاه 5منطقه 4

 احداث مجموعه ورزشی شهربانو 8منطقه 5

 توسعه و تجهیز مجموعه ورزشی کوثر  9منطقه 6

 آوری شهر هوشمند اندازی مرکز نوآوری و فن راه 10منطقه 7

 احداث پل عابر پیاده مترو 21منطقه 8

 

 :1400در سال   19اجرای تبصره  شناسیآسیب -6-7

 باشد:به شرح ذیل میاهم آن هایی مواجه گردید که  با چالش  19در سال گذشته، اجرای تبصره 

 ها؛ سنجی طرحفقدان مطالعات صحیح اقتصادی و امکان -1

 های پیشنهادی؛گذاری برای پروژه های سرمایهآماده نبودن بسته  -2

 با تغییر دولت و مدیریت شهری؛  19همزمانی اجرای تبصره  -3
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 های مشارکتی؛ های قراردادی شفاف برای پروژهنبود چارچوب -4

 های داللی؛زود بازده و پر سود بودن فعالیت -5

 گذاران به شهرداری  تهران؛ نبود اعتماد سرمایه -6

 (تیمالک سند  اخذ  معارض، رفع  پروانه، صدور رینظ) مناطق و یشهردار  یهاحوزه  ریسا  توسط تعهدات  یاجرا   دمع -7

 گذاری؛ های سرمایهحقوقی در موضوعات و قراردادهای مشارکتی وخبره اقتصادی در موضوع تهیه بسته  های خبره کمبود نیروی -8

 ؛ قراردادها نگونه یا  بر ینظارت مراجع تیحساس  و های احتمالیچالش ،های ذاتیمقاومت لیدل به یمشارکت های قرارداد انعقاد نسبت به ییاجرا رانیمد عدم تمایل -9

 ؛...( و ییاجرا  مجوزات صدور -باالدست مصوبات اخذ)  یشهردار   تعهدات یاجرا  ندیفرا  لیتطو -10

 های مشارکتی؛گر و اثرگذار در فرایند پروژه های مداخلهتعدد حوزه -11

 .های مشارکتیدسته پروژه  در بودجه مناطق و واحدهای ستادی به  نیمه تمام مندرجهای پروژه برخی انتقال -12

   1401 گذاری و مشارکت سال آمده برای بودجه سرمایهعمل  اصالحات و تدابیر به -7-7

؛ شهرداری تهران مالحظات و تمهیدات مشروح در ذیل را به منظور بکارگیری  اندمرحله عقد قرارداد رسیده به    1400ها در سال  از پروژه  با عنایت به اینکه تعداد کمی 

  ظر دارد:های زیرساختی، در نهای مشارکت بخش خصوصی در پروژه مؤثر روش

 ؛1400با توجه به تجربیات سال  1401سال  19اصالح و تکمیل متن تبصره  -1

 با قابلیت انجام به صورت مشارکتی به همراه مطالعات و مستندات الزم؛ گذاری های جدید سرمایهانجام مکاتبات الزم با واحدهای اجرایی برای شناسایی پروژه -2

های جدید با حضور کلیه نمایندگان  و همچنین معرفی پروژه  1401منظور حذف یا انتقال به سال  ه ب 1400سال های پروژه  بررسی فهرست برگزاری جلسات -3

 ؛ های مردمیگذاری و مشارکتسازمان سرمایه وواحدهای اجرایی 

 ؛1400فصل هفتم بودجه مصوب  6و  5ادغام جداول  -4

 ؛1401اری آن در سامانه جامع تدوین بودجه برای درج اطالعات  سال ذ خصوصی بارگ-عمومیهای مشارکت مدنی و مشارکت  تهیه و طراحی کاربرگ -5

 ی؛گذار هیسرما سازمان  و یی اجرا یواحدها  توسط یگذار هیسرما یهابسته  هیته در  عی تسرکارگیری تدابیر الزم به منظور به -6
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 در بازه زمانی مشخص؛ در موعد مقرر و های الزم نامهها و شیوهتنظیم و ابالغ دستورالعمل -7

 گذاری واحدهای اجرایی؛ پست سازمانی مسئولین سرمایهارتقای بررسی و تنظیم پیشنهاد  -8

 های مشارکتی وگزارش به مدیران ارشد.ارزیابی و پایش مستمر عملکرد واحدهای مختلف در اجرای پروژه  -9

 

 شهرداری تهران  1401بودجه سال  19متن تبصره  -8-7

تحت عنوان »سند سیاست   17/08/1400مورخ  14653/2863/160مصوبه ابالغی شورای اسالمی شهر تهران به شماره  "ه"بند  7و جزء  "د"بند  5-6در اجرای جزء 

با رعایت ماده  است،  زمجا خصوصی، شهرداری تهران گذاری بخشسرمایه  و مشارکت جلب منظور شهرداری تهران« و به 1401حاکم بر تدوین برنامه و بودجه سال 

)به جز ردیف های به صورت صددرصد   ای سرمایه دارایی  تملک اعتباری های اعتبارات ردیف سرجمع   از  %10 بودجه ابالغ زمان در ؛هانامه مالی شهرداری آیین  28

  تحترا  "617070369-21"بندی طبقه شمارهردیف متمرکز با  در و کسر را ( گانه22های مستمر مناطق و پروژه 1401 سال  بودجه یهاتبصره  ساستخصیص یافته برا

  از مندیبهره  مشمول غیرخودگردان های پروژه  در شهرداری آورده عنوان به نماید تا منظور "گذاریو سرمایه مشارکت یهاپروژه  یاجرا  متمرکز اعتبارات " عنوان

های مشارکتی که مدل  شورا مجاز است، صرفاً برای پروژه امور و سرمایه انسانی توسعه ریزی،برنامه معاونتبه همین منظور . گردد، تلقیتهران اعتبارات شهرداری

ایجاد ردیف متناظر در بخش    به نسبت قرارداد  انعقاد از پس  های مردمی رسیده باشد،گذاری و مشارکت ها غیرخودگردان تعیین و به تأیید سازمان سرمایهاقتصادی آن

 .نمایدابالغ مربوطه) به عنوان اهرم مشارکت(   را به واحد اجرایی قرارداد مبلغ درصد 30 سقف ای اقدام و تادارایی سرمایه تملک 

، صرفاً برآورد اولیه بوده و آورده طرفین در زمان عقد قرارداد مشارکت بر اساس ضوابط و قوانین مربوطه محاسبه و تمشبخش ه 4شماره  ارقام مندرج در جدول  -1

 تدقیق خواهد شد.   

اجرای    سهم شهرداری تهران بر اساس مفاد قرارداد منعقده در طول سنوات  باشد،  سال  یک   از  بیش  مشارکت  قرارداد  اساس  بر  ای پروژه   اجرای  زمان  مدت  چنانچه -2

 شورا تسهیم خواهد شد.  امور  و سرمایه انسانی توسعه ریزی،برنامه معاونت مبلغ قرارداد توسط %30پروژه و تا سقف 

های مالی و معامالتی شهرداری تهران پس از تحقق یا  نامههای مشارکتی در چارچوب مقررات و آیین منابع حاصل از واگذاری سهم شهرداری تهران در پروژه  -3

   یابد.ای قابل تخصیص بوده و در گزارش تفریغ بودجه شهرداری تهران نیز انعکاس میهای تملک دارایی سرمایه واریز به خزانه، صرفاً در قالب اعتبارات پروژه 
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گذاری، ضمن هماهنگی و اخذ تأییدیه  های سرمایه سازی بستهتوانند برای انجام مطالعات و آمادهمندی از مفاد این تبصره میهای اجرایی جهت بهرهکلیه واحد -4

                       بندی تهران از اعتبارات ردیف متمرکز به شماره طبقهبودجه شهرداری وکل برنامههای مردمی و با ابالغ اداره گذاری و مشارکتاولیه سازمان سرمایه

   برخوردار گردند. "های شهری و تأمین سرانهالگوی تأمین مالی مشارکتی برای اجرای پروژه گذاری و های سرمایه تهیه بسته"، تحت عنوان " 615010369-21"

فی، دخالت بهای طرح )پروژه( در قرارداد مشارکت از شمول تعرفه گذاری مندرج در قوانین و مقرارت عام و خاص مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلی -5

مبنای  یفی برتفاوت قیمت محصول محاسبه شده و قیمت تکلالیافت تعرفه برای بهای محصول طرح )پروژه(، مابه در نظام تعرفه گذاری و یا جلوگیری از در

متشکل از یکی از اعضای کمیسیون برنامه و  یکارگروههای تأمین مالی در چهارچوب قوانین و مقررات و در روش مطالعات مالی و اقتصادی طرح )پروژه( و 

ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا، رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران و  و اقتصاد شهری، معاون برنامه  اسالمی شهر تهران، معاون مالی بودجه شورای 

 . گرددتعیین و پرداخت می های مردمی گذاری و مشارکتمدیرعامل سازمان سرمایه

پایان شهریور    تا  تهران  شهرداری  اراضی  و  امالک  ویژه  به  هاعرصه   کلیه  در  تهران  شهر  هایاقتصادی بودن پتانسیلشناسایی    به  نسبت  است  موظف  تهران  شهرداری -6

 . نماید ارائه تهران شهر اسالمی شورای  به را  خصوصی –  عمومی  و مدنی مشارکت هایپروژه  اقدام و بسته 1401ماه 

 و  محیطی زیست اجتماعی، -یفرهنگ اقتصادی، فنی، مطالعات قبیل از هاپروژه  نیاز مورد هایمجوز و مطالعات مستندات، کلیه مکلفند اجرایی واحدهای کلیه -7

 . ندیاخذنما  را  ازین  مورد  مراجع  ریسا  و  یمردم  یهامشارکت   و  یگذار ه یسرما  سازمان  هید ییتأ  و  تهیه  مشارکت،  قرارداد  عقد  به  اقدام  هرگونه  از  قبل  را  رعامل یغ  پدافند

 می گردد: تعییناساس میزان برآورد سرمایه گذاری طرف خصوصی به سطوح ذیل   برنصاب ارزش پروژه های مشارکتی نیمه تمام و جدید  حد -8

 گردد. هایی که پس از تصویب شورا توسط سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی اقدام می میلیارد ریال: پروژه  20000های باالتر از پروژه  •

های  گذاری و مشارکتسط سازمان سرمایههایی که پس از تصویب کمیسیون برنامه و بودجه شورا تومیلیارد ریال: پروژه  20000تا  10000از  هایپروژه  •

 گردد.مردمی اقدام می 

 گردد.مردمی اقدام می های گذاری و مشارکتی که پس از تصویب شورای سازمان سرمایههایمیلیارد ریال: پروژه  10000تا  5000های از پروژه  •

 گردد.های مردمی اقدام می گذاری و مشارکتتصویب هئیت مدیره سازمان سرمایه هایی که پس ازمیلیارد ریال: پروژه  5000تا  500های از پروژه  •
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واحد های اجرایی شهرداری  های مردمی توسط ید سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهایی که با صالحدمیلیارد ریال: پروژه  500های کمتر از پروژه  •

 گردد.های مردمی اقدام می گذاری و مشارکتل و نظارت فرایندی سازمان سرمایهتهران و با کنتر

تم در سامانه مدیریت و  شه بخش  4 شماره  به عقد قرار داد رسیده است(  و 1400)جدول پروژه هایی که در سال 2شماره ول اهای مندرج در جد شناسنامه پروژه -9

، کنترل پروژه و ارزیابی عملکرد موظف است نسبت به ارایه گزارش ماهیانه پیشرفت پروژه های  برنامه شود. دفتر پایشپروژه شهرداری تهران ایجاد میکنترل 

 مشارکتی اقدام و نتایج را در ارزیابی شش ماهه و سالیانه واحدهای اجرایی  لحاظ نماید. 

را پس    1401مشارکتی جدید پیشنهادی در طول سال    هایپروژه   سایر  تم، شه  بخش   4  جدول شماره  در  مندرج  هایپروژه   بر   عالوه  است   مجاز  تهران  شهرداری -10

 تهران، در جدول مذکور درج نماید. شهر اسالمی شورای  بودجه و برنامه از تأیید کمیسیون

های خدمات شهری و محیط زیست و مالی و  شهرداری تهران با همکاری معاونت شهرداری تهران )معاونت شهرسازی و معماری  تبصره،  این مفاد اجرای  در -11

  و ضوابط چارچوب در ای راهای فرامنطقهواقع در بوستان امالک و اراضی از محدود بخشی از استفاده مجوز نحوه صدور "اقتصاد شهری( مجاز است، پیشنهاد

پس از تصویب در مراجع قانونی جهت اجرا ابالغ   و  را تدوین "سبز  فضای  و زیست محیط با سازگار معماری و طرح اجرای به مشروط  مقررات مالک عمل،

 نماید.

های شهر اقدام نموده و برنامه مولدسازی این ذخایر  ها و منابع نامشهود و داده شهرداری تهران موظف است با انجام مطالعات الزم نسبت به احصاء اقالم دارایی  -12

گیری پلتفرم اقتصاد دیجیتال شهری و دستیابی به درآمد پایدار از  گذاری با کلیه فعاالن اقتصادی و اجتماعی با هدف شکلازی و به اشتراکرا از طریق آزادس

 تهیه و به شورای اسالمی شهر تهران ارائه نماید. 1401 ماه شهریور  پایان محل خدمات نوین را تا

تم، با تأمین منابع مالی از طریق جلب مشارکت بخش شبخش ه 4های مندرج در جدول شماره وه بر پروژه شود تا عالبه شهرداری تهران اجازه داده می  -13

 های ذیل اقدام نماید: های تأمین مالی نسبت به اجرای پروژه خصوصی یا سایر روش 

 احداث قطعه دوم بزرگراه شهید شوشتری •
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شهید خرازی و پل طبقاتی محور شهید همت از تقاطع شهید  -شهید همت-الدینبزرگراه شهید زین غربی  - ( محور شرقیLRTاحداث طرح خطوط سبک ریلی) •

 اهلل نوری صیاد شیرازی تا شهید شیخ فضل

 احداث تونل شهید متوسلیان •

 های سطحی احداث شبکه اصلی هدایت آب •

 شمال  -اتصال بزرگراه امام علی)ع( به آزادراه تهران •

 های آینده نیز الزم االجرا خواهد بود. در سال  1401راردادهای منعقد شده در سال تعهدات شهرداری تهران برای ق -14

 

 1401گذاری شهرداری تهران در سال های قابل مشارکت و سرمایهفهرست پروژه -8-8

گذاری به تفکیک  و برآورد مبلغ سرمایه   گذاری، احصاءهای قابل مشارکت و سرمایه واحدهای اجرایی فهرست پروژه با هماهنگی    1401در الیحه پیشنهادی بودجه سال  

 «1401پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری در سال (تحت عنوان »4ها در جدول شماره )که فهرست کلیه پروژه  تعیین گردید( 3)واحدهای اجرایی به شرح جدول 

 .ارائه گردیده است
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 )ارقام به هزار یال(                                                                   1401تفکیک واحدهای اجرایی در سال (: برآورد مبلغ سرمایه گذاری به 3جدول )

  1401برآورد مبلغ مشارکت در سال     تعداد پروژه های اجراییواحد

 18,839,366,667 61 گانه شهرداری تهران  22مناطق 

380,802,000356, 14 ترافیکمعاونت حمل و نقل و   

 4,030,000,000 12 معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

 61,443,968,040 8 معاونت مالی و اقتصاد شهری

 10,141,000,000 11 معاونت خدمات شهری و محیط زیست 

 7,000,000,000 1  معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا 

 1,000,000,000 2 عمرانیمعاونت فنی و 

 500,000,000 1 معاونت شهر سای و معماری

335,136,707459, 110 جمــــع کــــــل   
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 )ارقام به هزار یال(                                                                                                                         1401(: پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری در سال 4جدول )

 واحد اجرایی ردیف
شماره طبقه  

 بندی 
 عنوان پروژه 

سال 

 شروع 

سال 

 پایان

برآورد مبلغ مشارکت   

  1401در سال 

برآورد کل مبلغ  

 مشارکت

1منطقه  1  30,000,000,000 6,000,000,000 1406 1401 احداث پروژه گلچین ازگل  103020401-20 

2منطقه  2  20,000,000 20,000,000 1401 1401 تجهیز فودکورت ستارخان احداث و  103020302-20 

2منطقه  3  14,000,000 14,000,000 1401 1401 لوازم یدکی و خودروی سازمان آب فروشگاه  203060702-20 

3منطقه  4  200,000,000 200,000,000 1401 1401 مجتمع خدماتی اختیاریه  تکمیل 103020503-20 

3منطقه  5  300,000,000 100,000,000 1403 1401 مسکونی ارمغان پروژه  103020703-20 

3منطقه  6 مجموعه ورزشی آبشار احداث  103020803-20   1401 1401 200,000,000 200,000,000 

4منطقه  7 مجتمع ایستگاهی بنی هاشماحداث  201010104-20   1401 1403 1,426,666,667 4,280,000,000 

5منطقه  8  40,000,000 40,000,000 1401 1401 بهسازی زمین چمن آزادگان  103071005-20 

5منطقه  9  40,000,000 40,000,000 1401 1401 زمین چمن فجر 103071305-20 

5منطقه  10  40,000,000 40,000,000 1401 1401 زمین چمن مالک اشتر  103071405-20 

5منطقه  11  4,200,000 4,200,000 1401 1401 خودروهای سوخت رسان 309010705-20 

5منطقه  12  40,000,000 40,000,000 1401 1401 زمین چمن و اسکیت مهران )مرلین( 103071605-20 

5منطقه  13  209340205-20 
تعمیر و تجهیز کانکس های دوچرخه و  

 دوچرخه های سطح منطقه 
1401 1401 5,000,000 5,000,000 

5منطقه  14  100,000,000 100,000,000 1401 1401 توسعه و تجهیز پارک آموزش ترافیک 615060105-20 

5منطقه  15  30,000,000 30,000,000 1401 1401 اندازی ورزش اسلک الین  راه  103020805-20 
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 )ارقام به هزار یال(                                                                                                                         1401(: پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری در سال 4جدول )

 واحد اجرایی ردیف
شماره طبقه  

 بندی 
 عنوان پروژه 

سال 

 شروع 

سال 

 پایان

برآورد مبلغ مشارکت   

  1401در سال 

برآورد کل مبلغ  

 مشارکت

5منطقه  16  104020905-20 
خانه سالمندان دولت سرای آقای   مجموعه ی

 مرتضی علی )بهشت کن( 
1401 1402 150,000,000 250,812,000 

5منطقه  17  103020605-20 
ایجاد فضای رفاهی و تفریحی در ضلع غربی  

 باغ ایرانی 
1401 1402 70,000,000 70,000,000 

6منطقه  18 شهربازی در پارک ساعیاحداث  103020406-20   1401 1401 30,000,000 30,000,000 

6منطقه  19 شهربازی در پارک الله احداث  103020506-20   1401 1401 10,000,000 10,000,000 

6منطقه  20 ساختمان اداری منطقه تکمیل  602090306-20   1401 1401 1,000,000,000 1,000,000,000 

7منطقه  21 کافه کتاب نراقیتجهیز  103020207-20   1401 1401 50,000,000 50,000,000 

8منطقه  22  8,000,000,000 2,000,000,000 1403 1401 تجهیز بیمارستان شهر احداث و  108010208-20 

8منطقه  23 مجتمع تجاری تفریحی گلستاناحداث  103020608-20   1401 1403 600,000,000 1,800,000,000 

8منطقه  24  30,000,000 30,000,000 1401 1401 شهربازی مصطفی خمینی تجهیز 103020708-20 

8منطقه  25  35,000,000 20,000,000 1402 1401 منطقه پمپ بنزین در سطح  احداث 103020808-20 

8منطقه  26  10,000,000 6,000,000 1402 1401 و تجهیز مجموعه باغ موزه مینیاتور نگهداشت 108090208-20 

9منطقه  27  203050109-20 
تجهیز و بازسازی پارکینگ طبقاتی شهید  

 خالقیان
1401 1401 60,000,000 60,000,000 

9منطقه  28  103020209-20 
روف گاردن و رستوران فضای باز   احداث

 مجتمع فرهنگی ورزشی کوثر
1401 1401 15,000,000 15,000,000 

10منطقه  29  4,500,000 4,500,000 1401 1401 رستوران سنتی هفت چنار احداث 103020110-20 
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 )ارقام به هزار یال(                                                                                                                         1401(: پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری در سال 4جدول )

 واحد اجرایی ردیف
شماره طبقه  

 بندی 
 عنوان پروژه 

سال 

 شروع 

سال 

 پایان

برآورد مبلغ مشارکت   

  1401در سال 

برآورد کل مبلغ  

 مشارکت

10منطقه  30  103070810-20 
واحدهای  تجهیز و بهره برداری از   بازسازی،

 ورزشی مجموعه شهربانو 
1401 1403 10,000,000 15,000,000 

10منطقه  31  350,000,000 100,000,000 1404 1401 نوسازی سرای محله جی تخریب و 108111210-20 

11منطقه  32  103020211-20 
احداث پروژه تجاری و پارکینگ باغ  

 دامپزشکی
1401 1403 1,050,000,000 3,500,000,000 

11منطقه  33  205010211-20 
احداث پروژه تجاری و پارکینگ ترمینال 

 کاوه
1401 1403 1,500,000,000 5,000,000,000 

11منطقه  34  30,000,000 30,000,000 1401 1401 دوچرخه سواری بوستان شهید حججی پیست 209330211-20 

12منطقه  35  203060312-20 
تجاری، فرهنگی، اداری و  احداث مجتمع  

 پارکینگ گاراژ بوربور 
1401 1402 300,000,000 600,000,000 

12منطقه  36  602080212-20 
مجتمع تجاری، اداری )انبار گندم   احداث

 (2و1
1401 1402 100,000,000 200,000,000 

12منطقه  37  15,000,000 15,000,000 1401 1401 رستوران و کافی شاپ سفرخانه سنگلج 103020412-20 

12منطقه  38  70,000,000 70,000,000 1401 1401 استخر و سونای پارک شهر  103020512-20 

12منطقه  39  20,000,000 20,000,000 1401 1401 کافی شاپ پارک شهر  103020612-20 

12منطقه  40  50,000,000 50,000,000 1401 1401 شهربازی هرندی  103020712-20 

12منطقه  41  103021112-20 
 Dمجتمع تجاری و مسکونی واقع در بلوک

 امیرکبیر
1401 1402 250,000,000 500,000,000 
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 )ارقام به هزار یال(                                                                                                                         1401(: پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری در سال 4جدول )

 واحد اجرایی ردیف
شماره طبقه  

 بندی 
 عنوان پروژه 

سال 

 شروع 

سال 

 پایان

برآورد مبلغ مشارکت   

  1401در سال 

برآورد کل مبلغ  

 مشارکت

12منطقه  42  100,000,000 100,000,000 1401 1401 مجموعه فرهنگی و مسکونی برازجان 103021312-20 

12منطقه  43  50,000,000 50,000,000 1401 1401 چوپانیمرمت اقامتگاه عمارت  103021412-20 

13منطقه  44  30,000,000 30,000,000 1401 1401 اقامتگاه کمپینگ 103020813-20 

13منطقه  45  203060113-20 
راه اندازی پارکینگ حمل و نقل عمومی 

 درب چهارم بوستان سرخه حصار
1401 1402 62,000,000 77,000,000 

13منطقه  46  203060213-20 
راه اندازی پارکینگ حمل و نقل عمومی 

 رمپ شهید سلیمانی بوستان سرخه حصار
1401 1401 60,000,000 60,000,000 

13منطقه  47  77,000,000 62,000,000 1402 1401 کافی شاپ و پارکینگ زنبق  103020913-20 

13منطقه  48  35,000,000 35,000,000 1401 1401 پیست موتور چهار چرخ  103021013-20 

13منطقه  49  50,000,000 50,000,000 1401 1401 رستوران غذاهای ارگانیک 103021113-20 

13منطقه  50  120,000,000 120,000,000 1401 1401 شهربازی کودکان و نوجوانان  103021213-20 

13منطقه  51  100,000,000 100,000,000 1401 1401 فاز دوم اقامتگاه بوم کلبه  103021313-20 

13منطقه  52  60,000,000 60,000,000 1401 1401 راه اندازی کافه تولد  103021413-20 

13منطقه  53  50,000,000 50,000,000 1401 1401 راه اندازی کافه سینما 103021513-20 

13منطقه  54  40,000,000 40,000,000 1401 1401 راه اندازی کافه کودک  103021613-20 

15منطقه  55  602080315-20 
احداث درمانگاه واقع در میدان ثامن  

 الحجج)ع( 
1401 1403 60,000,000 160,000,000 
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 )ارقام به هزار یال(                                                                                                                         1401(: پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری در سال 4جدول )

 واحد اجرایی ردیف
شماره طبقه  

 بندی 
 عنوان پروژه 

سال 

 شروع 

سال 

 پایان

برآورد مبلغ مشارکت   

  1401در سال 

برآورد کل مبلغ  

 مشارکت

15منطقه  56  103020315-20 
احداث مرکز تجاری، پایانه مسافربری و  

 پارکینگ در میدان ثامن الحجج)ع(
1401 1403 300,000,000 857,460,000 

15منطقه  57  103020415-20 
احداث مجموعه تفریحی ورزشی آبی)اسکی 

 روی آب( در بوستان آزادگان 
1401 1401 300,000,000 300,000,000 

19منطقه  58  602090419-20 
تخریب و نوسازی ساختمان ستادی شهرداری  

 منطقه
1401 1406 1,000,000,000 5,000,000,000 

19منطقه  59  103020519-20 
راه اندازی و بهره برداری از دریاچه و   

 19منطقه   1رستوران بوستان شقایق در ناحیه 
1401 1402 10,000,000 30,000,000 

19منطقه  60  103020419-20 
رفاهی   هغرف  20راه اندازی و بهره برداری از 

 19وخدماتی در بوستان های منطقه 
1400 1402 10,000,000 30,000,000 

21منطقه  61  1,250,000,000 540,000,000 1402 1401 احداث مسکونی باویلی   511010121-20 

 1,500,000,000 500,000,000 1403 1401 احداث پارکینگ طبقاتی نیایش  20-203060523 معاونت فنی و عمرانی 62

 20-504070123 معاونت فنی و عمرانی 63
احداث باغ راه حضرت فاطمه زهرا )س(  

 )طرح محور نیلوفری( 
1401 1403 500,000,000 1,500,000,000 

64 
معاونت شهر سای و  

 معماری
504041737-20 

احداث و تجهیز پارکینگ های عمومی 

 طبقاتی، پارکینگ فرهنگ
1401 1401 500,000,000 500,000,000 

65 

معاونت برنامه ریزی،  

توسعه سرمایه انسانی و  

 امور شورا 

620080334-20 
احداث و تجهیز دیتا سنتر جدید شهرداری 

 تهران 
1401 1403 7,000,000,000 20,000,000,000 
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 )ارقام به هزار یال(                                                                                                                         1401(: پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری در سال 4جدول )

 واحد اجرایی ردیف
شماره طبقه  

 بندی 
 عنوان پروژه 

سال 

 شروع 

سال 

 پایان

برآورد مبلغ مشارکت   

  1401در سال 

برآورد کل مبلغ  

 مشارکت

66 
معاونت مالی و اقتصاد  

 شهری 
108140171-20 

ساخت و تکمیل مسجد و فضاهای تجاری و  

پشتیبانی پیرامون مسجد واقع در نمایشگاه شهر  

 آفتاب

1401 1403 6,458,227,404 17,877,287,117 

67 
معاونت مالی و اقتصاد  

 شهری 
103020171-20 

ساخت و تکمیل طرح مرکز اقامتی هتل شماره  

 واقع در نمایشگاه شهر آفتاب 2
1401 1403 11,958,445,809 18,016,088,032 

68 
مالی و اقتصاد  معاونت 

 شهری 
103020271-20 

ساخت و تکمیل طرح مرکز اقامتی هتل شماره  

 واقع در نمایشگاه شهر آفتاب 1
1401 1403 12,022,826,964 19,004,600,437 

69 
معاونت مالی و اقتصاد  

 شهری 
103020371-20 

ساخت و تکمیل مرکز اقامتی هتل آپارتمان 

 واقع در نمایشگاه شهر آفتاب 
1401 1403 12,236,688,854 18,330,758,120 

70 
معاونت مالی و اقتصاد  

 شهری 
103020471-20 

   2ساخت و تکمیل طرح مرکز تجارت شماره 

 واقع در نمایشگاه شهر آفتاب 
1401 1403 15,577,179,009 30,670,192,722 

71 
معاونت مالی و اقتصاد  

 شهری 
 781,200,000 390,600,000 1402 1401 پارکینگ طبقاتی شهر آفتاب  203060171-20

72 
معاونت مالی و اقتصاد  

 شهری 
309040171-20 

مگا وات    24احداث نیروگاه سی سی اچ پی 

 در اراضی شهر آفتاب 
1401 1402 2,300,000,000 3,500,000,000 

73 
معاونت مالی و اقتصاد  

 شهری 
203060271-20 

)پارکینگ ملک مجاور سازمان بازنشستگی 

 امام خمینی )ره( 
1401 1403 500,000,000 1,000,000,000 

74 
معاونت خدمات شهری  

 و محیط زیست 
 8,000,000,000 1,050,000,000 1404 1401 واحد پردازش مکانیزه ام ار اف  4ایجاد  304062372-20
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 )ارقام به هزار یال(                                                                                                                         1401(: پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری در سال 4جدول )

 واحد اجرایی ردیف
شماره طبقه  

 بندی 
 عنوان پروژه 

سال 

 شروع 

سال 

 پایان

برآورد مبلغ مشارکت   

  1401در سال 

برآورد کل مبلغ  

 مشارکت

75 
معاونت خدمات شهری  

 و محیط زیست 
 1,500,000,000 1,500,000,000 1401 1401 صنفی بازیافتاحداث زیر ساخت مجتمع  304062572-20

76 
معاونت خدمات شهری  

 و محیط زیست 
 500,000,000 250,000,000 1402 1401 احداث پسماند سوز بیمارستانی 309011072-20

77 
معاونت خدمات شهری  

 و محیط زیست 
 4,200,000,000 1,050,000,000 1404 1401 واحد ریجکت سوز پسماند شهری   8احداث  309011172-20

78 
معاونت خدمات شهری  

 و محیط زیست 
304062672-20 

احداث سایت های مدیریت پسماند حجیم و  

 چوب و سرشاخه 
1401 1402 91,000,000 182,000,000 

79 
معاونت خدمات شهری  

 و محیط زیست 
304062772-20 

احداث کارخانجات آر دی اف/ اس آر اف  

 )سیمان(
1401 1401 4,000,000,000 4,000,000,000 

80 
معاونت خدمات شهری  

 و محیط زیست 
304062872-20 

استاندارد سازی ماشین آالت و تجهیزات  

 خدمات شهری 
1401 1401 100,000,000 100,000,000 

81 
معاونت خدمات شهری  

 و محیط زیست 
504070172-20 

احداث کاربری خدماتی و اقتصادی در قطعه  

هزار متری در مجتمع صنفی و   10زمین 

 خدماتی خاوران

1401 1403 200,000,000 600,000,000 

82 
معاونت خدمات شهری  

 و محیط زیست 
204110172-20 

هوشمند سازی مراکز همگانی خرید و فروش  

 خودرو
1401 1401 70,000,000 70,000,000 

83 
معاونت خدمات شهری  

 و محیط زیست 
103020172-20 

نمایشگاه دائمی بین المللی خرید و فروش 

 پرندگان زینتی 
1401 1403 570,000,000 1,700,000,000 
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 )ارقام به هزار یال(                                                                                                                         1401(: پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری در سال 4جدول )

 واحد اجرایی ردیف
شماره طبقه  

 بندی 
 عنوان پروژه 

سال 

 شروع 

سال 

 پایان

برآورد مبلغ مشارکت   

  1401در سال 

برآورد کل مبلغ  

 مشارکت

84 
معاونت خدمات شهری  

 و محیط زیست 
504070272-20 

طرح سرمایه گذاری در قطعه زمینه به مساحت  

هزار متر مربع در شهرک صنعتی خدماتی  43

 خاوران

1401 1404 1,260,000,000 5,040,000,000 

85 
معاونت حمل و نقل و  

 ترافیک
201011573-20 

کمک به توسعه و تامین ناوگان خطوط  

دستگاه از محل  105متروی تهران) تامین 

 اعتبارات بودجه کل کشور( 

1401 1404 9,000,000,000 30,000,000,000 

86 
معاونت حمل و نقل و  

 ترافیک
201012273-20 

اولویت دار متروی  احداث بخشی از خطوط 

 ( 10تهران )با اولویت خط 
1401 1406 300,000,000,000 600,000,000,000 

87 
معاونت حمل و نقل و  

 ترافیک
 18,000,000,000 5,400,000,000 1404 1401 هااحداث دپوی تعمیراتی واگن  201012373-20

88 
معاونت حمل و نقل و  

 ترافیک
202051173-20 

فرسوده شرکت واحد  وگان انوسازی ن

برقی  رانی تهران با استفاده از اتوبوساتوبوس 

 خط(  3)

1401 1402 2,250,000,000 4,500,000,000 

89 
معاونت حمل و نقل و  

 ترافیک
202051473-20 

به کار گیری خودروهای پاک و برقی در 

 ناوگان تاکسیرانی
1401 1401 3,179,445,000 3,179,445,000 

90 
حمل و نقل و  معاونت 

 ترافیک
202051273-20 

نوسازی ناوگان تاکسیرانی با بکار گیری ون  

 گاز سوز
1401 1401 5,137,607,000 5,137,607,000 

91 
معاونت حمل و نقل و  

 ترافیک
202051373-20 

خرید و به کارگیری اتوبوس درون شهری  

 پاک و جدید 
1401 1403 12,000,000,000 60,000,000,000 

92 
معاونت حمل و نقل و  

 ترافیک
 2,979,500,000 2,979,500,000 1401 1401 به کارگیری موتور سیکلت برقی 309130273-20
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 )ارقام به هزار یال(                                                                                                                         1401(: پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری در سال 4جدول )

 واحد اجرایی ردیف
شماره طبقه  

 بندی 
 عنوان پروژه 

سال 

 شروع 

سال 

 پایان

برآورد مبلغ مشارکت   

  1401در سال 

برآورد کل مبلغ  

 مشارکت

93 
معاونت حمل و نقل و  

 ترافیک
 254,121,000 254,121,000 1401 1401 استفاده از دوچرخه اشتراکی هوشمند  309130373-20

94 
نقل و  معاونت حمل و  

 ترافیک
 9,000,000,000 3,000,000,000 1403 1401 احداث پارکینگ و توقفگاه عمومی 203060473-20

95 
معاونت حمل و نقل و  

 ترافیک
 10,000,000,000 10,000,000,000 1401 1401 های هوشمند حمل و نقلتوسعه سامانه  204012873-20

96 
معاونت حمل و نقل و  

 ترافیک
103020273-20 

توسعه قطب گردشگری و صنایع خالق شهر  

تهران )پهنه سرخ حصار( توسعه پایانه  

 مسافربری شرق جدید

1401 1401 2,500,000,000 2,500,000,000 

97 
معاونت حمل و نقل و  

 ترافیک
 500,000,000 500,000,000 1401 1401 احداث مرکز معاینه فنی آسمان آبی 309010673-20

98 
معاونت حمل و نقل و  

 ترافیک
 180,129,000 180,129,000 1401 1401 تعمیر و نوسازی نمایشگرهای آلودگی هوا  309010773-20

99 
معاونت امور اجتماعی و  

 فرهنگی
 600,000,000 600,000,000 1401 1401 بازسازی و تجهیز پارک آبی آزادگان 103020575-20

100 
امور اجتماعی و  معاونت 

 فرهنگی
103020675-20 

شهربازی سرپوشیده واقع در فروشگاه 

فرهنگیان )ساختمان شهید فهمیده(  

 فرهنگسرای رازی  

1401 1402 300,000,000 500,000,000 

101 
معاونت امور اجتماعی و  

 فرهنگی
103020775-20 

تجهیز سالن سینما و آمفی تئاتر فرهنگسرای  

 امام حسین)ع(( عترت )میدان 
1401 1401 750,000,000 750,000,000 
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 )ارقام به هزار یال(                                                                                                                         1401(: پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری در سال 4جدول )

 واحد اجرایی ردیف
شماره طبقه  

 بندی 
 عنوان پروژه 

سال 

 شروع 

سال 

 پایان

برآورد مبلغ مشارکت   

  1401در سال 

برآورد کل مبلغ  

 مشارکت

102 
معاونت امور اجتماعی و  

 فرهنگی
103020875-20 

احداث شهر بازی مسقف در فرهنگسرای  

 خاوران
1401 1403 250,000,000 400,000,000 

103 
معاونت امور اجتماعی و  

 فرهنگی
103020975-20 

مسقف نمودن و زیرسازی کف فضای  

نمایشگاهی  جهت استفاده بازارچه ها و  

 های محلی و فصلی نمایشگاه 

1401 1403 100,000,000 150,000,000 

104 
معاونت امور اجتماعی و  

 فرهنگی
309040175-20 

احداث نیروگاه برق) نصب یک دستگاه مولد  

( جهت  CCHPبرق مقیاس کوچک)

استفاده همزمان فرهنگسرای خاوران ،  

، مجموعه  15ساختمان های شهرداری منطقه 

 فرهنگی ورزشی خانواده و پردیس تئاتر تهران  

1401 1401 150,000,000 150,000,000 

105 
معاونت امور اجتماعی و  

 فرهنگی
309040275-20 

احداث نیروگاه برق) نصب یک دستگاه مولد  

( جهت  CCHPکوچک)برق مقیاس 

استفاده همزمان فرهنگسرای بهمن ، ساختمان 

، مجموعه سالن شهید  16های شهرداری منطقه 

 آوینی و فروش برق به اداره برق

1401 1401 150,000,000 150,000,000 

106 
معاونت امور اجتماعی و  

 فرهنگی
203060275-20 

طراحی و ساخت پارکینگ طبقاتی در زمین  

 شرقی فرهنگسرا بهمن ضلع جنوب 
1401 1403 300,000,000 500,000,000 

107 
معاونت امور اجتماعی و  

 فرهنگی
 400,000,000 250,000,000 1403 1401 ساخت و راه اندازی شهربازی فرهنگسرای وال   103021075-20

108 
معاونت امور اجتماعی و  

 فرهنگی
108017875-20 

تکمیل سالن  پروژه سردر پردیس تئاتر تهران و  

 ها
1401 1402 30,000,000 60,000,000 



785 

 

 )ارقام به هزار یال(                                                                                                                         1401(: پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری در سال 4جدول )

 واحد اجرایی ردیف
شماره طبقه  

 بندی 
 عنوان پروژه 

سال 

 شروع 

سال 

 پایان

برآورد مبلغ مشارکت   

  1401در سال 

برآورد کل مبلغ  

 مشارکت

109 
معاونت امور اجتماعی و  

 فرهنگی
309040375-20 

تولید نیروی برق مورد نیاز و تأمین برق 

 اضطراری باغ کتاب
1401 1401 150,000,000 150,000,000 

110 
معاونت امور اجتماعی و  

 فرهنگی
103021175-20 

کتاب و مشرف به  فودکورت روی بام سبز باغ 

 دریاچه هنر 
1401 1402 1,000,000,000 1,500,000,000 

 975,617,900,428 459,335,136,707 جــــــــــــــــــــــمع کــــــــــــــــــــــل

 

 




