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 :ماده واحده
 شهرداري تهران شامل: 1397بودجه سال 

شامل مین اعتبار أحیث منابع ت) از شهر تهران یاسالم يو شورا راهنمایی و رانندگی تهران بزرگمناطق، واحدهاي ستادي، ( بودجه عمومی شهرداري تهران ـالف
 و هشتصد و پنجاه میلیون میلیاردو دویست و نود و چهار هزار چهار هاي مالی اعم از نقد و غیرنقد بالغ بر یکصد و هفتاد و اي و واگذاري داراییهاي سرمایهدرآمدها، واگذاري دارایی

و چهل هزار و نقد  ) ریال000،000،475،602،313( و پنج میلیون چهارصد و هفتادد و دو میلیارد و ششصهزار و  سه؛ یکصد و سی و ) ریال شامل000،000،085،294،417(
تملک  ،هاشامل؛ هزینهها ها، مصارف و سایر پرداختحیث هزینهو از  غیرنقد ) ریال000،000،375،692،04( و سیصد و هفتاد و پنج میلیون میلیارد نود و دوصد و شش

ریال مشتمل ) 174،294،850،000،000(چهار هزار و دویست و نود و چهار میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون هاي مالی بالغ بر یکصد و هفتاد و داراییاي و تملک هاي سرمایهدارایی
 :بر
 ) ریال75،373،935،107،000هزار ( هفتصد و یکمیلیون و  پنجو  سیصد و نهو سه میلیارد و  هفتادصد و سیهزار و  پنجاي: هفتاد و . اعتبارات هزینه1
 ریال )69،287،721،193،000هزار ( یکصد و نود و سهمیلیون و  بیست و یکصد و هفتمیلیارد و  هشتاد و هفتو  ویستهزار و د نهشصت و  :ايهاي سرمایهاعتبارات تملک دارایی. 2
 ) ریال29،633،193،700،000میلیون و هفتصد هزار ( نود و سهمیلیارد و یکصد و  ششصد و سی و سهبیست و نه هزار و  :هاي مالی. اعتبارات تملک دارایی3
 باشد.می

 عمل نماید. غیرنقدي را بصورت 1397از منابع و مصارف بودجه سال ) درصد %3/23( سه و سه دهمحداکثر تا سقف بیست و شود به شهرداري تهران اجازه داده می
صد و نهمیلیون و  نهصد و بیست و پنجمیلیارد و  دویست و سی و نهاز لحاظ منابع تامین اعتبار بالغ بر یکصد و سی و سه هزار و  تابعههاي ها و شرکتبودجه سازمان ـب
نهصد و بیست و پنج یکصد و سی و سه هزار و دویست و سی و نه میلیارد و ها بالغ بر ها، مصارف و سایر پرداخت) ریال و از حیث هزینه133،239،925،903،000هزار ( سه

 مشتمل بر: ریال) 133،239،925،903،000میلیون و نهصد و سه هزار (
 ) ریال45،806،877،699،000هزار ( نود و نهمیلیون و ششصد و  هفتاد و هفتتصد و شمیلیارد و ه ششهزار و هشتصد و پنج ها به مبلغ چهل و ها و شرکتخالص بودجه سازمان .1
 ریال )82،450،574،102،000( هفتاد و چهار میلیون و یکصد و دو هزارپانصاد و میلیارد و  پنجاهصد و چهارهزار و  دوارقام دوبار منظور شده به مبلغ هشتاد و  .2
) ریال4،982،474،102،000( کمک دولت (بودجه جاري) به مبلغ چهار هزار و نهصد و هشتاد و دو میلیارد و چهارصد و هفتاد و چهار میلیون و یکصد و دو هزار .3
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 27926/1994/160و طبق مفاد مصوبه شماره  20/02/1396مورخ  25459ابالغی وزارت کشور به شماره  »هاداري در شهرداريدستورالعمل خزانه«: بر اساس )1( تبصره یکم
وابسته شهرداري تهران موظفند کلیه منابع درآمدي خود را  مؤسساتو تابعه  هايها و شرکتشوراي اسالمی شهر تهران تمامی واحدها، مناطق، سازمان15/10/1393مورخ 

هاي درآمدي خزانه شهرداري تهران به حساب هاي جامع و تفصیلی وصول و صرفاًچارچوب قوانین و مقررات، بویژه با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازي و طرحبطور مستقیم در 
 شود.ها تخلف محسوب میاین حساب رج ازشود، واریز نمایند. واریز مبالغ مذکور به حسابی خاکه به پیشنهاد شهرداري و تأیید شوراي اسالمی شهر تهران افتتاح شده یا می

 1397ه مصوب سال بودج) 2(گردد (با در نظر گرفتن مفاد تبصره دو وصول مییا مؤسسه منابع درآمدي و سایر وجوهی که به موجب  بودجه مصوب هر سازمان یا شرکت 
 سازمان یا شرکت، منظور خواهد شد. مصوب هر هاي اعتباريصد درصد تخصیص یافته تلقی شده و براي مصرف در ردیفشهرداري تهران) 

هاي این مصوبه اي و راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و مفاد تبصرههاي سرمایههاي مالی و تملک داراییاي، تملک داراییشهرداري تهران موظف است اعتبارات مصوب هزینه 
وابسته ابالغ نماید. کلیه واحدها و مؤسسات هاي تابعه و ها و شرکتوطه به کلیه واحدها، مناطق و سازمانرا پس از ابالغ شوراي اسالمی شهر تهران و طی مراحل قانونی مرب

و ریزي، توسعه شهري هایی که با معاونت برنامهنامههاي مالی خود را در چارچوب موافقتاي و تملک داراییهاي سرمایهاي و تملک داراییهاي هزینهمناطق موظفند فعالیت
مکلفند اعتبارات مصوب و ابالغی از محل منابع  وابستهمؤسسات هاي تابعه و ها و شرکتهاي اجرایی و سازمانکلیه مناطق، واحد کنند به انجام رسانند.امور شورا مبادله می

مربوطه هزینه نمایند؛ مسئولیت حسن اجراي این بند بر عهده باالترین  هاي مبادله شده و با رعایت قوانین و مقرراتنامهاساس مفاد موافقت بر عمومی شهرداري تهران را صرفاً
 باشد.مقامان ذیحساب مستقر در این واحدها میمقام واحد اجرایی و قائم

 ) مکلفند:1ضمن رعایت کامل مفاد تبصره یک ( هاي ذیلها و شرکتبه منظور ایجاد شفافیت و انضباط مالی، سازمان :)2( تبصره دوم
، تابلوهاي با کاربري تبلیغاتی، عوارض حمل )مجوز ورود به محدوده طرح ترافیکترافیک (هاي مرکزي و عوارض تردد وسایل نقلیه در محدودهکلیه وجوه دریافتی از محل  )الف

سازمان حمل و نقل و ترافیک، سازمان زیباسازي رآمدهاي حاصل از محل اخذ عوارض شهري، عوارض حفظ و گسترش فضاي سبز و سایر دهاي مسافربري برونو نقل پایانه
 خزانه شهرداري تهران واریز شود. باید بهمی تهران ها و فضاي سبزو سازمان بوستانسوارها ها و پاركسازمان پایانه شهر تهران،

آهن شهري تهران ) شرکت راه%20را (پس از کسر سهم بیست درصدي ( از مبالغ مذکوردرصد  )%50( پنجاهشهرداري تهران مکلف است متناسب با تحقق این درآمدها، معادل 
 رصدد ها محسوب و صدبه عنوان درآمد این سازمان) ترافیک (مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک)هاي مرکزي و عوارض تردد وسایل نقلیه در محدودهو حومه (مترو) از محل 

هاي شهرداري تهران هزینه شود. مابقی به عنوان درآمدهاي ها در راستاي ایفاي وظایف و ماموریتآن را به حساب آنها واریز نماید تا مطابق بودجه مصوب این سازمان )100%(
و  يمرکز ياـهدر محدوده یهنقل یلاـردد وسعوارض ت« با عنوان »110315« بنديهـاره طبقـدي به شمـهاي درآمرداري تهران محسوب و به ترتیب به ردیفـعمومی شه
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با  »110320« بندي، شماره طبقه»یغاتیتبل يکاربر با يحاصل از تابلوها يدرآمدها« با عنوان »110425« بندي، شماره طبقه»)یک(مجوز ورود به محدوده طرح تراف کـیتراف
) بودجه مصوب سال 5( پنج مطابق جدول شماره »عوارض حفظ و گسترش فضاي سبز« با عنوان »160308« بنديو شماره طبقه »عوارض بلیط مسافربري و باربري« عنوان
 شود.واریز می شهرداري تهران 1397

وسایل نقلیه عوارض تردد  حاصل از از جمله درآمدهاي(در صورت افزایش درآمدهاي وصولی ناشی از ارائه خدمات و وصول عوارض در حوزه حمل و نقل و ترافیک شهر تهران 
و سایر درآمدها و عوارض مرتبط) نسبت به بودجه مصوب سال  شهريهاي برون، عوارض بلیت پایانه(مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک) و ترافیکمرکزي  هايدر محدوده

 در راستاي توسعه حمل و نقل عمومی هزینه گردد. 1397مصوب  اعتباراتباید عالوه بر ، کلیه درآمدهاي افزایش یافته می1397
باشد الشرکه و یا سرمایه آنها به هر میزان به نام و متعلق به شهرداري تهران می؛ که سهام، سهم»الف«نامبرده در بند اي هها به غیر از سازمانها و شرکتکلیه سازمان )ب

به  1397را مطابق با جدول ذیل پس از برگزاري مجمع عمومی ساالنه، حداکثر تا پایان شهریورماه سال  1397الحساب سال و سود علی 1396مکلفند سود قابل تقسیم سال 
 ه شهرداري تهران واریز نمایند.  به خزان »هاي تابعهها و شرکتدرآمد حاصل از سود سهام سازمان« با عنوان »140104« بنديعنوان درآمد عمومی در قالب ردیف به شماره طبقه
سهم شهرداري از سود قابل تقسیم نام شرکت/سازمانردیف

 (مبالغ به هزار ریال)
 200،000،000 سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات 1
 30،000،000 ارتباط مشترك شهر شرکت  2
 600,000,000 خدمات کاالي شهروندشرکت  3
 400،000،000بارو تره سازمان مدیریت میادین میوه 4
 50،000،000 شرکت خدمات اداري شهر 5
 40،000،000 آبادشرکت نوسازي عباس 6
 200،000،000 (س)سازمان بهشت زهرا 7

 1،520،000،000 جمع کل
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) 000،000،000،000،4برداري مترو معادل چهار هزار میلیارد (هاي شرکت بهرهبمنظور جبران کسري هزینه ؛شودبه شهرداري تهران اجازه داده می ): الف)3تبصره سوم (
1از محل سرجمع درآمدها، هر ماهه معادل یک دوازدهم  1397ریال در قالب بودجه مصوب سال 

الذکر را به صورت نقد به شرکت مذکور پرداخت نموده و در ردیف رقم فوق 12
عالوه بر اعتبار مصوب به عنوان بدهی منظور نموده تا پس از واریز » برداري مترو تهران و حومهکمک به شرکت بهره«با عنوان  »201020173« بندياعتباري به شماره طبقه

 بدهی دولت از محل سهم مربوطه به حساب شهرداري تهران تسویه حساب گردد.
هاي گذشته با دولت توافقات مکفی را در خصوص نحوه وصول سهم و تعهدات پرداخت نشده دولت در سال مصوبهظرف مدت سه ماه از ابالغ  ؛شهرداري تهران موظف استب) 

 به شوراي اسالمی شهر تهران ارائه نماید.نتیجه را به عمل آورده و 

 شهرداري تهران مکلف است: ):4تبصره چهارم (
 شماره مصوب برنامه پنج ساله دوم از ردیف اعتباري به 117سطوح و عناوین شغلی در چارچوب مفاد ماده سازي وري و اصالح ساختار سازمانی، متناسبجهت ارتقاء بهره ) در1

 بازنشستگی ،بازنشستگی به نسبت مقررات در چارچوب ،»کارکنان یدخدمت بازنشستگان و بازخر یانبه کارکنان پاداش پا یانتقال يپرداختها«عنوان  با 6161103بندي طبقه

 نیروي انسانی شاغل غیرکارشناسی واحدها و مناطق (رسمی، ثابت، قراردادي و کارگري) اقدام نماید. از ) درصد%6( شش معادل یا بازخریدي در مجموعپیش از موعد 
ها و ها و شرکتبازخریدي کارکنان سازمانهاي بازنشستگی پیش از موعد (انگیزشی) یا از هزینهدرصد ) %50) از محل اعتبارات مندرج در ردیف فوق نسبت به تأمین پنجاه (2

 موسسات وابسته خود مشروط به عدم جایگزینی نیروي جدید اقدام نماید.
» کمک به بازنشستگی و بازخریدي کارکنان مازاد شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه«با عنوان  202090573بندي طبقه ه) اعتبار منظور شده در ردیف اعتباري به شمار3
مالی و اقتصاد شهري شهرداري  ا جهت بازنشستگی، بازنشستگی انگیزشی و بازخریدي کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه هزینه نماید. اعتبار مزبور توسط معاونتر

 د بود.تهران و پس از حصول اطمینان از اقدام عملی شرکت واحد اتوبوسرانی به طور مستقیم به ذینفعان قابل پرداخت خواه
و از محل » کمک به بازخریدي و بازنشستگی کارکنان مازاد سازمان مدیریت پسماند«با عنوان  304130272بندي ) از محل اعتبار مندرج در ردیف اعتباري به شماره طبقه4

هاي نسبت به تأمین هزینه» برداري مترونان مازاد شرکت بهرهکمک به بازخریدي و بازنشستگی کارک«با عنوان  2010202بندي اعتبار مندرج در ردیف اعتباري به شماره طبقه
 برداري مترو اقدام نماید.بازنشستگی و یا بازخریدي کارکنان سازمان مدیریت پسماند و شرکت بهره

موضوع  ) درصد%50( پنجاه به جذب حداکثر تواند جهت جذب نیروهاي متخصص با رعایت قوانین و مقررات مربوطه منوط به وجود پست سازمانی نسبت) شهرداري تهران می5
 باشد.گردند، اقدام نماید. بکارگیري نیروي انسانی جدید خارج از قوانین و مقررات مذکور در شهرداري تهران تحت هر عنوان ممنوع می) که از شهرداري منفک می1بند یک (
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تواند از طریق جلب همکاري نهادها و سازمانهاي ذیربط از قبیل سازمان آموزش فنی وزي) شهرداري میآمهاي شغلی (حرفه) در جهت اهتمام به حفظ و تقویت مهارت، قابلیت6
 اي کشور و بخش تعاون وزارت کار، تعاون و تأمین اجتماعی بستر الزم براي توسعه شغلی کارکنان منفک شده را فراهم آورد.حرفه

 سپاري محقق نماید.جویی و برونرا از طریق صرفه 96نسبت به سال  ) درصد%5( پنج محوله در حدهاي ) کاهش قیمت تمام شده خدمات در انجام مأموریت7
واحدهاي سازمانی و عناوین شغلی غیرمصوب و پستهاي ) %10(سازي ساختار سازمانی شهرداري، سازمانها، شرکتها و موسسات تابعه از طریق کاهش، متوسط ده درصد ) چابک8

 روري اقدام نماید.سازمانی زاید و غیرض
 درصد نباشد. )%15( پانزده ها بطور متوسط بیشتر ازاي که تفاوتها و موسسات تابعه بگونهسازي نظام جبران خدمت کارکنان در کلیه سطوح شهرداري، سازمانها، شرکتمتناسب) 9

 این تبصره باشد به واحدهاي مربوطه ابالغ نماید. مفادبر اساس اي که نامهرا طی آیین الذکرفوقگانه نهشهرداري تهران موظف است موارد 
 هاي ذیل را با تشخیص و دستور شهردار تهران پرداخت نماید.اعتبار مندرج در ردیف ؛شودبه شهرداري تهران اجازه داده می ):5تبصره پنجم (

) ریال در هر 1,500,000,000( و پانصد میلیون میلیارد یکتا سقف » المنفعهو عام یکمک به موسسات عموم«با عنوان  »617030169« بنديردیف اعتباري به شماره طبقه) 1
 در سال.صرفاً براي یک نوبت مورد 

) ریال براي اشخاص 150,000,000میلیون ( یکصد و پنجاهتا سقف » کمک به اشخاص و موسسات خصوصی«با عنوان  »617020169«بندي ) ردیف اعتباري به شماره طبقه2
 سال. درصرفاً براي یک نوبت ) ریال براي مؤسسات خصوصی در هر مورد 500,000,000حقیقی و تا سقف پانصد میلیون (

 باشد.هاي تعیین شده فوق مستلزم اخذ مجوز از شوراي اسالمی شهر تهران میپرداخت اضافه بر سقف

 شهرداري تهران مجاز است؛ ):6تبصره ششم (
تا  شهرداري تهران ساله دوم 5برنامه  62سوزي و موارد مشابه در شهر تهران، در اجراي ماده بینی نشده اعم از؛ سیل، طوفان، زلزله، آتشدر صورت وقوع حوادث پیش الف)
سازي وضعیت، هزینه عملیات مربوطه را تأمین و پرداخت نموده هت کنترل اوضاع و عادياي جهاي سرمایهاي و تملک داراییاز سرجمع اعتبارات هزینه ) درصد%4( چهار سقف

 منظور و گزارش عملکرد این تبصره به همراه تشریح عوامل مؤثر در وقوع حوادث مربوط را به شوراي اسالمی شهر تهران ارائه نماید. 1397و مراتب را در تفریغ بودجه سال 
و  هایتمامور یهشهردار تهران (در کل یاردر اخت يایهنشده سرما ینیبیشاعتبارات پ«با عنوان  »617040169« بندياعتباري به شماره طبقهاعتبار مندرج در ردیف  ب)

هاي بعد از محل اعتبار براي سالاد تعهد هاي رها شده هزینه نماید. ایجاي، اضطراري، خطرآفرین و گودبرداريبینی نشده سرمایههاي پیشرا جهت تأمین هزینه »ها)برنامه
 باشد.ردیف مذکور مجاز نمی
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 را در  »ها)ها و برنامهاموریتمدر اختیار شهردار تهران (در کلیه  ايی نشده هزینهبیناعتبارات پیش«با عنوان  »617050169« بنديردیف اعتباري به شماره طبقه ج)
ند، هزینه نماید. تخصیص اعتبار بینی نشده یا از شرایط اضطرار برخوردارهاي مصوب سال جاري، اعتباري براي آنها پیشدر ردیف اي بوده وهایی که داراي ماهیت هزینهبرنامه

 هاي پرسنلی ممنوع است.از این محل به منظور پرداخت
هاي محوله اداري در زمان اشتغال به خدمت و به جهت انجام ماموریتشود از اشخاص حقیقی و حقوقی تابعه که در به شهرداري تهران اجازه داده می ):7تبصره هفتم (

شود، با اتخاذ تدابیر مناسب حتی در صورت بازنشستگی یا پایان ماموریت آنان، مراجع قضایی و انتظامی اقامه دعوي می شهرداري و شوراي اسالمی شهر تهران علیه آنها در
کلیه مراحل دادرسی و  ها و خسارات ناشی از دعاوي فوق را درمورد نیاز را از محل امالك شهرداري تهران تأمین و سایر هزینه حمایت حقوقی و قضایی به عمل آورده و وثائق

 نديبپس از تایید اداره کل حقوقی از محل ردیف اعتباري به شماره طبقه قانون مسئولیت مدنی) 11(از جمله بر اساس ماده  در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه
) 5هاي مندرج در ردیف مشابه در تبصره پنجم (هاي این تبصره مشمول سقفپرداخت نماید. سقف حمایت» کمک به اشخاص و موسسات خصوصی«با عنوان  »617020169«

 .1باشدنمی

 شهرداري تهران موظف است؛ ):8تبصره هشتم (
سقف پانصد تا  »نتملک، حفاظت، صیانت و ساماندهی باغات ک« »باغات کنتملک، حفاظت، صیانت و ساماندهی ساماندهی «با عنوان  308010271از محل کد پروژه  الف)

  لحاظ نماید. 1397سال  ) ریال هزینه نموده و در تفریغ بودجه500,000,000,000میلیارد (
ها و فضاي سبز مکلف است شود و سازمان بوستانیافته قلمداد میصددرصد تخصیص »عوارض حفظ و گسترش فضاي سبز«با عنوان  160308ردیف درآمد حاصل از  ب)

و مابقی  ریال )200,000,000,000دویست میلیارد ( به مبلغ »20،17،11،10،9،7مناطق  یتو تملک باغات با اولو یااح«با عنوان  301024572در ردیف مذکور را صرفاً  درآمد
 ل؛ذیتحت عناوین هاي ردیفدر را  الذکرفوقدرآمد 

 ریال )50,000,000,000پنجاه میلیارد ( به مبلغ »گانه22سبز مشترك مناطق  ياحداث و توسعه فضا«با عنوان  301030272ـ ردیف 1
 ریال )30,000,000,000سی میلیارد ( به مبلغ»سبز سطح شهر تهران يفضا یاهدرخت و درختچه و گل و گ ینتام«با عنوان  301040272ـ ردیف 2

                                                 
 حل اختالف: يمرکز یتهئ يرا 1
 ینتهران تام يرا از محل امالك شهردار یازمورد ن یقوثا" یمعهذا درج عبارت عام و کل ،نموده یدرا ق "یمدن یتقانون مسئوول 11براساس ماده "خود عبارت  یهشهر تهران در اصالح یاسالم يماده واحده اگرچه شورا 7خصوص تبصره  در"
تبصره هقتم ماده واحده مصوبه "(ياراعتراض فرماند یجتادادند و نت یصو مقررات موضوعه تشخ ینو خالف قوان یمدن یتقانون مسئوول 11شده را بر خالف مفاد ماده  یاددر تبصره  رمذکو يدعاو یهکل يماده واحده برا 7در تبصره  "یدنما

 ".داده شد یصوارد تشخ) ".یردصورت پذ یمدن یت)مسئول11مطابق ماده( یستبا یتابعه م یو حقوق یقیاز اشخاص حق يشهردار ییو قضا یحقوق يها یتفوق الذکر درخصوص حما
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 الری )10,000,000,000ده میلیارد ( به مبلغ» سطح شهر تهران يها یابانو شناسنامه دار نمودن درختان خ یسامانده«با عنوان  301040772ـ ردیف 3
 ریال  )110,000,000,000یکصد و ده میلیارد ( به مبلغ »شهر تهران یرامونسبز پ يکمربند فضا يتوسعه جنگلکار « با عنوان 301050172ـ ردیف 4

 هزینه نماید.
ابالغی به » اي معابر اصلیاشیهحالزام شهرداري تهران به ارائه برنامه عملیاتی ساماندهی فضاهاي پارك «تهران مکلف است؛ با عنایت به مفاد مصوبه  يشهردار ):9تبصره نهم (

عم از؛ خطوط مترو، انقل عمومی ) ریال درآمد حاصله را صرف توسعه حمل و 9,500,000,000,000تا سقف نه هزار و پانصد میلیارد ( 18/10/96مورخ  9804628/160شماره 
 منظور نماید.  1397ینه نموده و مراتب آن را در تفریغ بودجه سال هاي موجود حمل و نقل عمومی هزسازي زیرساختاتوبوسرانی و ایمن

سپرده پیمانکاران و  پرده و جاري بجز حسابهاي بانکی مخصوص سبخشی از درآمدهاي حاصله و مانده حساب ؛شودبه شهرداري تهران اجازه داده می ):10تبصره دهم (
دار تودیع نموده و سود مربوطه را در ردیف اعتباري گذاري مدتنمایند به صورت سپرده جاري و سرمایهها که با شهرداري تهران همکاري میمعامالت خود را نزد هر یک از بانک

 ثبت نماید.  »هاي شهرداريوجوه سپردهدرآمد حاصل از « با عنوان »140103« بنديبه شماره طبقه
، در موارد خاص در ساعات از خدمات کارکنان یگان حفاظت شهرداري تهران همچنین از کارکنان نیروي انتظامی ؛شودبه شهرداري تهران اجازه داده می ):11تبصره یازدهم (

ساعته) به ترتیب افسران ارشد: چهارصد و نود و  5الزحمه آنان را به ازاي هر نوبت کاري (و حق هاي شهري و موارد مشابه استفاده نمایدغیرموظف جهت تامین امنیت بوستان
) ریال و مأمورین وظیفه: دویست و سی و 297,000داران: دویست و نود و هفت هزار () ریال، درجه319,000) ریال، افسران جزء: سیصد و نوزده هزار (495,000پنج هزار (
 پرداخت نماید.» التدریسالزحمه، حقالجلسه، حقحق«با عنوان  »608050669« بندي) ریال از محل ردیف اعتباري به شماره طبقه231,000یک هزار (

درآمدهاي مستمر از درصد  . %)/5هاي عمومی کشور، از محل نیم (در اجراي ماده شش قانون تاسیس کتابخانه ؛شودبه شهرداري تهران اجازه داده می ):12تبصره دوازدهم (
هاي اعتباري به شماره هاي مالی) در قالب ردیفاي و داراییهاي سرمایهنقدي محقق شده شهرداري تهران (بدون احتساب منابع غیر نقدي و منابع حاصل از واگذاري دارایی

داري براي نگه »هاخانهها و قرائتکتابخانه توسعه و تجهیز« با عنوان »10810« يبندو شماره طبقه »هاخانهها و قرائتتعمیر و تجهیز کتابخانه« با عنوان »10802« بنديطبقه
پس از طی  »هاي عمومی شهر تهرانکمک به انجمن کتابخانه«با عنوان  »107180171« بندياز محل ردیف اعتباري به شماره طبقهو هاي عمومی شهر هزینه نموده کتابخانه

هاي عمومی اساس تصمیمات هیأت امناء انجمن مذکور صرف نگهداري کتابخانه واریز نماید، تا بر »هاي عمومی شهر تهرانانجمن کتابخانه«تشریفات قانونی، مستقیماً به حساب 
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هاي عمومی کشور هزینه هاي تحت نظارت نهاد کتابخانهن و کتابخانههاي تحت نظارت شهرداري تهراشامل کتابخانه -که از استانداردهاي الزم برخوردارهستند-شهر تهران 
 2گردد.

 شود؛به شهرداري تهران اجازه داده می ):13تبصره سیزدهم (
هاي دولتی، و مؤسسات و شرکت هانامه مالی و معامالتی شهرداري، نسبت به تصویب و انجام معامله با وزارتخانهبا مد نظر قراردادن صرفه و صالح و رعایت مقررات آیین الف)
) ریال، امالك هشتصد 450,000,000,000هاي وابسته به شهرداري تهران تا سقف چهارصد و پنجاه میلیارد (ها و شرکتها، مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی، سازمانبانک

میلیارد  ) ریال، امالك چهارصد250,000,000,000ست و پنجاه میلیارد () ریال و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی تا سقف دوی800,000,000,000میلیارد (
بیست  ه به هر یک از معاونان واز ارقام تعیین شددرصد %)  50) ریال اقدام نماید. شهردار تهران مجاز است اختیارات موضوع این تبصره را تا سقف پنجاه (400,000,000,000(

ام مندرج در این تبصره ران واحدهاي ستادي مورد نظر و مناطق شهرداري تهران تفویض نماید. در صورتی که معامالتی بیش از ارقبه مدیران کل و مدی) درصد %25( و پنج
 ضرورت یابد، پیشنهادات الزم را جهت تصویب به شوراي اسالمی شهر تهران ارسال نماید.

 .ابسته در کلیه مراحل در سامانه مرتبط ثبت و به اطالع عموم رسانده شودکلیه قراردادهاي منعقده شهرداري، سازمانها، شرکتها و مؤسسات وب) 
ها و موسسات تابعه تحقق منابع درآمدي، ها و شرکتسازي عملکرد سازمانشهرداري تهران موظف است ضمن ارزیابی مجدد در راستاي شفاف ): الف)14تبصره چهاردهم (

بندي ی شهرداري تهران در ردیف اعتباري به شماره طبقهرسانی نموده و اخذ و به حساب درآمد عمومروزاختیار واحدهاي مذکور را بههاي ثابت در االجاره امالك و داراییمال
 منظور نماید. »(ساختمان) یساتتاس ها واالجاره ساختمانمال«با عنوان  »140201«

                                                 
 راي هئیت مرکزي حل اختالف: 2
یان داشته شهرداریها مکلفند همه ساله حداقل بقانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه هاي عمومی کشور که صراحتا  6با عنایت به مفاد ماده  ماده واحده مصوبه مذکور، اوالً 12تهران نسبت به تبصره  در خصوص اعتراض فرماندار شهرستان"

شهرداري دهاي قانون پیش گفته که کلیه درآم 6ه د ماد: باتوجه به اینکه تبصره یاد شده برخالف مفاهاي کتابخانه هاي عمومی شهر مربوطه قرار دهند. ثانیاًنیم درصد از درآمدهاي خود را به منظور اداره امور کتابخانه ها در اختیار انجمن 
: با عنایت الی را مد نظر قرار داده است. ثالثاًنابع حاصل از واگذاري دارایی هاي سرمایه اي و داراي هاي متنها نیم درصد از درآمدهاي مستمر نقدي محقق شده شهرداري تهران بدون احتساب منابع غیرنقدي و م را مورد اشاره قرار داده،

د شده به شهرداري اجازه داده تا بخشی از این مفاد تبصره یا کنقانون مرقوم که شهرداري ها را مکلفد نموده تا حداقل نیم درصد از درآمد خود را در اختیار انجمن هاي عمومی شهر مربوطه قرار دهند، لی 6به اینکه برخالف مفاد ماده 
اعتراض واریز نماید. ضمن وارد دانستن  ا به حساب انجمن کتابخانه هاي عمومی شهر تهرانمبالغ را تحت عنوان توسعه و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها راسا هزینه نموده و بخش دیگر آن را پس از طی تشریفات قانونی مستقیم

ذکور موضوع اختصاص نیم درصد از مهم ماده واحده مصوبه د) مبلغ مندرج در تبصره دواز23/3/1395مورخ  33323با عنایت به راي هیات مرکزي حل اختالف و رسیدگی به شکایت شوراهاي اسالمی (شماره "فرماندار شهرستان تهران (
سقف اعتباري تبصره صدرالذکر می بایست  ) آیین نامه آن می باشد. لذا نسبت به اصالح17) قانون تاسیس انجمن کتابخانه هاي عمومی کشور و ماده (6هر تهران مغایر با ماده (درآمد عمومی شهرداري به انجمن کتابخانه هاي عمومی ش

  ".ماده واحده مصوبه مزبور شوراي اسالمی شهر تهران صدور راي نمودند 12) به رد مفاد تبصره "اقدام می گردید.
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زم جهت وصول عوارض خودرو و موتورسیکلت را در کلیه مراکز معاینه فنی فراهم و صدور برگه معاینه ستاد مرکزي معاینه فنی خودروهاي تهران موظف است ساز و کار ال ب)
 منوط به ارائه مفاصا حساب عوارض مربوطه نماید. 1397فنی وسائط نقلیه مذکور را از ابتداي سال 

مزایاي مستمر کارمندان و کارگران رسمی و قراردادي، مامورین انتظامی و پرسنل تامین نیروي به منظور ایجاد هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق و  الف) ):15تبصره پانزدهم (
بندي ، شماره طبقه»حقوق کارمندان ثابت«با عنوان  »6080102«بندي هاي اعتباري به شماره طبقهشود اعتبارات مصوب ردیفانسانی، به شهرداري تهران اجازه داده می

مزایاي کارمندان «با عنوان  »6080202« بندي، شماره طبقه»حقوق مامورین انتظامی«با عنوان  »6080104« بندي، شماره طبقه»ستمزد کارگران رسمید«با عنوان  »6080103«
با عنوان  »6080205« بنديه، شماره طبق»مزایاي کارگران رسمی«با عنوان  »6080204«بندي ، شماره طبقه»هزینه ناهار«با عنوان  »6080203« بندي، شماره طبقه»ثابت

بازنشستگی، «با عنوان  »6080207« بندي، شماره طبقه»کاريکار ساعتی، ایام تعطیل، شبالعاده، اضافهفوق«با عنوان  »6080206« بندي، شماره طبقه»مزایاي مامورین انتظامی«
، »مندي، بن کاالهاي اساسی کارگران و ایاب و ذهابکمک غیرنقدي، کمک عائله«، با عنوان »6080208« بندي، شماره طبقه»اندازپس) درصد %3( سهبیمه تأمین اجتماعی، 

گانه و 22مناطق » کارمندي و غیرهـتامین نیروي انسانی شامل کارگري«با عنوان  »6080509« بنديو شماره طبقه» پاداش و عیدي«با عنوان  »6080209«بندي شماره طبقه
هاي متناظر ذیل معاونت توسعه منابع انسانی اضافه و ابالغ نماید به نحوي که حقوق و مزایاي ماهانه به صورت متمرکز توسط به سر جمع اعتبارات ردیف واحدهاي ستادي را کسر و

 اي ذیربط ثبت شود.هاي هزینهمعاونت مالی و اقتصاد شهري و پس از تایید معاونت توسعه منابع انسانی پرداخت و در ردیف
 اي براي حقوق و مزایا به کارکنان و کارگران خارج از طرح و برنامه و پروژه ممنوع است.هاي سرمایهنه پرداخت از محل اعتبارات تملک داراییهرگو ب)
ص و قرارداد کارگري در پایگاه کلیه واحدهاي اجرایی اعم از ستاد، مناطق، سازمانها، شرکتها و موسسات موظف به ثبت اطالعات کارکنان رسمی، قرارداد کار معین و مشخ ج)

 باشند.اطالعات کارکنان شهرداري تهران می
انتقال  »ییو اجرا ياداره کل امور ادار«با عنوان  610010469 یفبه اعتبارات رد» ستاد مناطق سازمان شرکت ها و موسسات تابعه« يشهردار یحساباناعتبارات مربوط به ذ د)
 یرانمحترم وز یأته 29/2/92مصوب »کشور یاسالم هايبودجه شورا ینهنحوه هز«نامه  یینآ 6شهر تهران طبق ماده  یاسالم ينظر خزانه دار شورا یرو پرداخت ها ز یابدیم

 یرد.انجام گ
 شهرداري تهران موظف است؛  ):16تبصره شانزدهم (

) ریال به سرجمع درآمد و هزینه اضافه نموده و 150,000,000,000هاي شهرداري تهران حداکثر تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (بابت عوارض و بهاي خدمات ساختمان )الف
 اعمال نماید. افزایش درآمد مذکور مشمول پاداش انگیزشی کارکنان مؤثر در وصول درآمدهاي پایدار نخواهد بود.  1397بودجه سال تفریغ آن را در 
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 گردد. ت تشویقی پرداخت عوارض مرتبط با صدور پروانه ساختمانی مصوب شوراي اسالمی شهر تهران در خصوص مطالبات غیرنقد از شهرداري تهران اعمالتسهیال )ب

هاي گذاري و مشارکتسرمایههاي مردمی در چارچوب اساسنامه سازمان گذاري و مشارکتهاي سرمایهشهرداري تهران موظف است در رابطه با پروژه ):17تبصره هفدهم (
 مردمی شهر تهران؛

هاي مذکور را در چارچوب ضوابط و مقررات (بویژه مصوبات شوراي اسالمی شهر تهران) بر اساس قراردادهاي مشارکتی در گذاري شهرداري در پروژهقدرالسهم سرمایه الف)
 هاي مشارکتی منظور نماید.ن دارایی در پروژهرا به عنوا بخش درآمدها و منابع غیرنقدي شهرداري تهران ثبت نموده و معادل آن

هاي مشارکتی سهیم شود و مازاد بر سقف تعیین شده در ریال) به عنوان آورده غیرنقد، شهرداري در پروژه 30,000,000,000,000سقف مبلغ سی هزار میلیارد ریال (تا  ب)
 شهر تهران ارائه نماید. این بند را جهت بررسی و تصویب مجدد به شوراي اسالمی

ها که مشخصات کلی و طرح توجیهی آنها به شوراي اسالمی شهر هاي مشارکتی بر اساس فهرست پیشنهادي پروژهمشارکت شهرداري تهران در پروژه 1397از ابتداي سال  ج)
در دستور کار سازمان قرار گیرد پس از تأیید شوراي اسالمی شهر تهران ) »ب«هاي جدید (تا سقف تعیین شده در بند تهران ارائه شده است، اقدام خواهد شد. چنانچه پروژه

 قابل اقدام خواهد بود. 
گذاري با توجه به تکمیل شدن پروژه به قیمت زمان انعقاد پیشرفت فیزیکی و ارزشدرصد ) %20هاي مشارکتی منوط به حداقل بیست (واگذاري و فروش قدرالسهم پروژه د)

 باشد.واگذاري و با رعایت صرفه و صالح شهرداري قابل انجام میقرارداد 
و با رعایت » غیرنقد«و » نقد«ماهه به صورت  24هاي مردمی در اقساط حداکثر گذاري و مشارکتهاي مشارکتی توسط سازمان سرمایهفروش قدرالسهم شهرداري در پروژه هـ)

 ران ثبت و ضبط گردد.کلیه قوانین صورت گرفته و در دفاتر شهرداري ته
 هاي مردمی صورت پذیرد.گذاري و مشارکتهاي مشارکتی با راهبري و مسئولیت سازمان سرمایهانجام کلیه پروژه و)
تمام و اماکن در حال نیمه هاي جدید،وري مالی، کلیه پروژههاي اقتصاد مقاومتی و مردمی کردن اقتصاد با هدف افزایش بهرهشهرداري تهران مجاز است در راستاي سیاست ز)

 هاي مصوب به شرح ذیل به بخش خصوصی واگذار نماید:برداري را با رعایت کاربريبهره
خدمات به هاي ذکر شده در برنامه پنج ساله دوم شهرداري تهران و ارائه خصوصی و با رعایت اولویتـهاي مذکور با استفاده از روش مشارکت عمومیواگذاري پروژه )1ـز

 شهروندان انجام شود.
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هاي التفاوت از طرف شهرداري، فاقد توجیه اقتصادي براي بخش خصوصی باشد، ردیفتمام که خدمات آنها مورد نیاز شهرداري تهران و یا پرداخت مابههاي نیمهبابت پروژه )2ـز
 هاي صورت گرفته در بودجه سالیانه منظور نماید.جوییداري و صرفههاي شهرالتفاوت) متناسب با مأموریتمتناظر (خرید خدمت، پرداخت مابه

 هاي مردمی قرار گیرد.گذاري و مشارکتاولویت سازمان سرمایه ـ خصوصی) در(مشارکت بخش عمومی PPPهاي هاي مشارکتی با استفاده از روشانجام پروژه ح)
ها و قراردادها، نحوه انتخاب طرف خصوصی، نحوه تأمین هاي قابل مشارکت، روشمشتمل بر تعریف انواع پروژه ـ خصوصی شهرداري تهران.اجرایی مشارکت عمومی دستورالعمل
 شهرداري حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه و ابالغ شود. نظام فنی اجراییها، تضامین و سایر ضوابط عمومی، در قالب ساز و کار مالی، ریسک

 ؛شهرداري تهران موظف است ):18تبصره هجدهم (
شوراي اسالمی شهر تهران تحت  30/10/91مورخ  22015/1711/160ها موضوع مصوبه به شماره ابالغی ) درآمد حاصل از عوارض ایمنی ساختمان%100( صد صد در الف)

نشانی و خدمات ایمنی واریز نزد بانک شهر به نام سازمان آتش 125شماره را مستقیما به حساب » ها در شهرداري تهرانمجوز محاسبه و اخذ عوارض ایمنی ساختمان«عنوان 
اي هاي سرمایهآالت مربوط، توسعه ایمنی و سایر پروژهنشانی، خرید تجهیزات و ماشینهاي آتشنموده و آن سازمان نیز موظف است مبالغ مذکور را به منظور احداث ایستگاه

 ن هزینه نماید. ذیربط در چارچوب بودجه مصوب سازما
 يو راهبر یریتمد ینهجبران هز« 4010501نشانی و خدمات ایمنی شوراي سازمان مذکور موظف است از محل ردیف به منظور ترمیم حقوق کارکنان عملیاتی سازمان آتش ب)

دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق را بازنگري و  14، 4اتی از مرتبه العاده خاص کارمندان عملیجهت اصالح فوق 4تبصره  9با رعایت بند  »یمنیو خدمات ا یسازمان آتش نشان
 پس از تصویب شوراي سازمان اجرایی نماید.

 
 شود؛: به شهرداري تهران اجازه داده می)19تبصره نوزدهم (

یی که توسط سازمان مطالبات ناشی از صدور پروانه در محالت بافت فرسوده مبتنی بر بسته تشویقی مصوب را از طریق تملک امالك و اراضی آزاد شده براي واحدها الف)
هاي درآمد ر سقف مصوب تهاتر نموده و در ردیف) ریال عالوه ب1,500,000,000,000اند را تا سقف یک هزار و پانصد میلیارد (نوسازي شهر تهران در بافت فرسوده ایجاد شده

 لحاظ نماید. 1397ثبت نموده و مراتب را در تفریغ بودجه سال ) 110203و  110202 درآمدي هاي(ردیفو هزینه 
هاي مذکور هاي فرسوده بابت نوسازي بافت) ریال تسهیالت اعطایی مسکن به ساکنین بافت250,000,000,000میلیارد ( دویست و پنجاهالتفاوت سود بانکی تا سقف مابه ب)

 با عنوان »616040169«بندي از سود تسهیالت اخذ شده از محل ردیف اعتباري به شماره طبقهدرصد ) %9هاي ریزدانه و بازگشایی معابر تا سقف نه (را با اولویت تجمیع پالك
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تأمین و بر اساس دستورالعمل اجرایی آن که  »معابر ییبازگشا یتمسکن در بافت فرسوده حداکثر تا سقف نه درصد با الو یالتالتفاوت تسهپرداخت مابه ي،و اعتبار یکمک فن«
 گردد پرداخت نماید.توسط شهردار تهران ابالغ می

ها شامل بازگشایی معابر، تأمین سرانه فضاي سبز با افتهاي شهري در این بهاي فرسوده شهر نسبت به بسترسازي و تهیه زیرساختدر راستاي نوسازي و بهسازي بافت )ج
سطح شهر  فرسوده، يهابافت يو نوساز یو امالك جهت سامانده یتملک اراض«با عنوان  »506030171« بندياولویت بازگشایی معابر از محل ردیف اعتباري به شماره طبقه

 بودجه امالك شهرداري تهران با هماهنگی سازمان نوسازي شهر تهران هزینه نماید. »تهران
هاي سازمان نظام مهندسی و خرید انشعابات مربوط به واحدهاي مذکور را از محل ردیف اعتباري به شماره هاي فرسوده به نوسازي، هزینهبراي تشویق و ترغیب مالکان پالك )د

 ، به عنوان کمک پرداخت نماید.»يفرسوده شهر يهابافت و توسعه در یرساختخدمات و ز ینتام یهماهنگ«با عنوان  »506010137«بندي طبقه

 به شهرداري تهران اجازه داده می شود؛ ):20تبصره بیستم (

) یورو تسهیالت اعتباري خارجی (ارزي) که به تصویب هیئت محترم دولت رسیده 2,000,000,000مترو عالوه بر دو میلیارد ( 7و  6، 3به منظور توسعه واحداث خطوط  الف)
صکوك و سایر ابزارهاي مالی نسبت به تأمین رعایت صرفه و صالح شهرداري تهران در صورت تحقق منابع اعتباري از محل تسهیالت اعتباري، فروش اوراق مشارکت،  است، با

 ) ریال عالوه بر اعتبار مصوب در سال جاري اقدام نماید.20,000,000,000,000مالی تا مبلغ بیست هزار میلیارد (
 ) استفاده نماید.PPPخصوصی (ـهاي مشارکت بخش عمومیهاي ذیل از انواع روشبه منظور انجام پروژه )ب
 حمد متوسلیان حد فاصل بزرگراه شهید صیاد شیرازي تا بزرگراه آزادگان احداث تونل شهید ا .1

 هاي مربوطهاحداث بزرگراه شهید شوشتري به رسالت و تقاطع .2

 المللی شهر آفتابتوسعه و تکمیل نمایشگاه بین .3
 توسعه زیرساخت فیبر نوري  .4
 سیم شهرداري تهرانایجاد و توسعه شبکه بی .5
 احداث و تجهیز دیتاسنتر جدید شهرداري  .6
 هاي شهر هوشمندتوسعه خدمات و سامانه .7
 هاي ولیعصر(عج) و انقالب و خیابان 12در منطقه  LRTاجراي خط  .8
 هاي هوشمند حمل و نقل و ترافیکتوسعه سیستم .9
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 اجراي خطوط قطار شهري تندرو .10
 احداث پل عابر پیاده اتصال دریاچه به بوستان چیتگر  .11
 هاي طبقاتی احداث پارکینگ .12
 ) 20توسعه و تکمیل مجموعه فرهنگی و تاریخی برج طغرل (منطقه  .13
 هاي نو با تأکید بر تولید انرژي از پسماندتوسعه انرژي .14
 احداث پارك علم و فناوري .15
 سالمت هاياحداث و توسعه دهکده .16
 احداث صنایع مرتبط با بازیافت .17
 شهر والیتاحداث پروژه مجموعه باغ .18
 )13احداث پروژه توسعه قطب گردشگري شرق تهران (منطقه  .19
 )13احداث مجتمع فرهنگی ورزشی دماوند (منطقه  .20
 )18احداث مجتمع ورزشی دستجردي (منطقه  .21
 )7خانه (منطقه احداث مجموعه ورزشی توکلی و خیاط .22
 )9احداث مجموعه فرهنگی ورزشی کوثر (منطقه  .23
 طرح نیلوفري .24

) 40,000,000,000,000صرفه و صالح شهرداري تهران، دیون و تعهدات سنواتی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، امالك تصرفی تا سقف مبلغ چهل هزار میلیارد (با مدنظر قرار دادن  ج)
) ریال بابت تسهیالت اخذ شده 50,000,000,000,000ها و مؤسسات مالی (ارزي و ریالی) تا سقف مبلغ پنجاه هزار میلیارد (هاي گذشته به بانکهاي سررسید شده سالریال و بدهی

 منظور نماید. 1397تهاتر، تسویه و مراتب را در تفریغ بودجه سال 
نسبت به پرداخت دیون و تعهدات مذکور از محل اجراي مصوبه شماره  تبصرهاین » ج«در بند شود در سقف تعیین شده همچنین به شهرداري تهران اجازه داده می

شوراي اسالمی شهر تهران اقدام و مازاد منابع حاصل از اجراي مصوبه مذکور را به حساب خزانه شهرداري تهران واریز و در قالب  13/7/1395مورخ  17323/2226/160
 درج نماید. 1397هاي اعتباري مصوب هزینه نموده و مراتب را در تفریغ بودجه سال ردیف



14 

بینی شده در قوانین اعمال شده در قالب ه اخذ اسناد خزانه اسالمی با تضمین بازپرداخت اصل و سود، حفظ قدرت خرید پیشبا ایجاد ساز و کارهاي الزم و مناسب نسبت ب د)
را در نموده و مبالغ وصولی هاي دولتی اقدام قوانین و مقررات بابت پیگیري و وصول مطالبات شهرداري تهران از دستگاه بینی شده درو سایر موارد پیشبودجه کل کشور 

 .بینی شده درج نمایدهاي درآمدي پیشردیف
اسالمی  به شورايرا فروش برساند  تهاتر و یا به 1397هاي بودجه سال ها و تبصرهشهرداري تهران مکلف است فهرست اطالعات کلیه امالك و اراضی که قرار است از ردیف هـ)

 شهر تهران ارائه نماید و پس از کسب مجوز از شورا اقدام نماید.

اي راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ مندرج در بخش بودجه عمومی، ذیل ماده واحده بودجه مصوب شهرداري تهران موظف است بودجه هزینه ):21تبصره بیست و یکم (
 پرداخت و به هزینه منظور نماید؛ شهرداري تهران را طبق مفاد بندهاي ذیل 1397سال 
هاي سالیانه ابالغی ها و برنامهاجراي سیاست در) قانون نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران و 4( چهارم ) ماده12( دوازدهم مفاد قانون الحاق سه تبصره به بندبر اساس  الف)

هاي شهر تهران توسط پلیس راهنمایی و اطالعات خودروها و موتورسیکلتبه ارائه بانک  ماید. (مشروطپرداخت ن به آن مجموعه، پس از تأیید معاونت حمل و نقل و ترافیک
 رانندگی به منظور صدور قبوض عوارض سالیانه)

در مقایسه با عملکرد سال  1397شود چنانچه در اثر اقدامات راهنمایی و رانندگی میزان وصول عوارض خودرو و موتورسیکلت در سال به شهرداري تهران اجازه داده می ب)
ف اعتباري به الب ردی) ریال در ق20,000,000,000را تا سقف بیست میلیارد ( نسبت به سال قبلاز مبلغ افزایش وصولی درصد ) %20قبل افزایش داشته باشد، معادل بیست (

در مقاطع شش ماهه به و امور شورا ریزي، توسعه شهري معاونت برنامه پس از تأیید» المنفعهکمک به موسسات عمومی و عام«با عنوان  »617030169«بندي طبقهشماره 
 صورت کمک به راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ پرداخت نماید. 

هاي عمرانی، اجتماعی، به منظور اجراي طرح) ریال 10,000,000,000,000تا سقف ده هزار میلیارد (شود ن اجازه داده میبه شهرداري تهرا ):22تبصره بیست و دوم (
 گانه؛22فرهنگی، خدماتی، ترافیکی و شهرسازي در مناطق 

هاي مصوب را پس از توافق، برابر قوانین و مقررات تهاتر واقع در طرحهاي دولتی و عمومی غیردولتی، نهادها و نیروهاي مسلح بابت امالك و مستغالت مطالبات دستگاه الف)
 هاي درآمد و هزینه ثبت نماید.نموده و عملیات مالی مربوطه را در ردیف

ورد توافق و تهاتر نموده و عملیات هاي مصوب که قابلیت تهاتر در ملک ذینفع را داشته باشد، در چارچوب قوانین و مقررات حسب متملک امالك و مستغالت واقع در طرح )ب
 هاي درآمد و هزینه ثبت نماید.مالی مربوطه را در ردیف
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سازي ترافیک خودروها در گذرها و معابر شهري بزرگراهی و غیربزرگراهی، امالك معارض این ها و غیره جهت رواندر اصالح هندسی نقاط مورد نیاز معابر، میادین، تقاطع ج)
) ریال تملک و مطالبات ذینفعان را با هماهنگی و تأیید معاونت حمل و نقل و ترافیک تهاتر نموده و عملیات مالی مربوط 500,000,000,000ف پانصد میلیارد (ها را تا سقطرح

 هاي درآمد و هزینه ثبت نماید. را در ردیف
هاي تصویب شده در این بودجه، مبالغ درآمد و هزینه انجام ره، نسبت به اعتبارات ردیفدر صورت افزایش عملیات مالی ناشی از اجراي این تبص ؛شهرداري تهران موظف است 

 منظور و ارائه نماید. 1397شده را در تفریغ بودجه سال 

لیست عملکرد » وصول مطالبات از محل اسناد دریافتنی«با عنوان  320401سازي در اجراي ردیف به منظور شفاف ؛شهرداري تهران موظف است ):23م (سوتبصره بیست و 
 ارائه دهد.هر سه ماه یک بار به شوراي اسالمی شهر تهران این ردیف مشتمل بر؛ درآمدهاي نقدي و غیرنقدي را 

ها به شهرداري تهران، سهم کارمزد (باالسري) هر یک از سازمانهاي وابسته ها و شرکتبا توجه به ضرورت نظارت بر نحوه دریافت کارمزد سازمان): 24تبصره بیست و چهارم (
در  تبارات مربوطه) اع%3از سه درصد ( محل بودجه عمومی شهرداري تهران نباید بیشاي از اي و هزینهتملک دارایی سرمایه هايهاي مذکور در قبال اجراي پروژهو شرکت

 نامه باشد. سقف تعیین شده مندرج در موافقت
الزام شهرداري تهران به توسعه «با عنوان  10/3/94مورخ  5893/2055/160در راستاي اجراي مصوبه شماره  ؛شهرداري تهران موظف است ):25م (پنجتبصره بیست و 

سازي مصرف ، نسبت به بهینه»پذیر و ارتقاي نظام مالی کشوررفع موانع تولید رقابت«قانون  12گیري از ظرفیت ماده ضمن بهره» هاي نو و تجدیدپذیر در شهر تهرانانرژي
هاي هاي نو در ساختمانرا جهت توسعه انرژي» هاي اداريبازسازي و تعمیرات اساسی ساختمان«اي، تحت عنوان تملک دارایی سرمایه 60603درصد از اعتبارات ردیف  10انرژي، 

زیست و توسعه پایدار حوزه معاونت خدمات گذاري مرکز مدیریت محیط اند اعتبار مذکور را با هدایت و سیاستخود تخصیص دهد. کلیه واحدهاي شهرداري تهران موظف
 هاي شهرداري تهران هزینه نماید. هاي نو در ساختمانشهري و محیط زیست صرفاً جهت توسعه انرژي

 شهرداري تهران موظف است؛): 26م (ششتبصره بیست و 
به تأیید کمیسیون فرهنگی و  97دستورالعمل مشخصی که تا پایان اردیبهشت پذیري شهروندان در قالب در راستاي ارتقاء سطح فرهنگ شهروندي و ارتقاء سطح فرهنگ الف)

هاي وابسته ها و شرکتها، موسسات، سازماناي معاونتدرصد از اعتبارت نقدي و تملک دارایی سرمایه )%5/3سه و نیم ( رسد،اجتماعی و تصویب شوراي اسالمی شهر تهران می
هاي فرهنگی، هاي مالی) را در چارچوب وظایف هر یک از واحدهاي مذکور، در حوزهها و اعتبارات تملک داراییاي، حقوق و مزایا و کمکینهبه شهرداري (به استثناء اعتبارات هز

 اجتماعی و هنري مرتبط از طریق مراکز فوق هزینه نماید. 
هاي متناظر رهنگی ریز برنامهبه منظور تحقق وحدت مدیریت، یکپارچگی و هماهنگی در عملکرد حوزه مأموریتی فرهنگی و اجتماعی شهرداري تهران، معاونت امور اجتماعی و فب) 

فرهنگی و هنري شهرداري تهران و  ، سازماناین تبصره» لفا«بند اي خود، کلیه واحدهاي مشمول هاي بودجههاي فرهنگی و اجتماعی مندرج در ردیفبا اعتبارات اجراي برنامه
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به تأیید کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شوراي اسالمی شهر تهران رسانده و این کمیسیون موظف است گزارش  1397سسه همشهري را حداکثر تا پایان فروردین ماه سال مؤ
 تهیه و به شوراي اسالمی شهر تهران ارائه کند.  1397هاي سه ماهه در طول سال الذکر را به صورت گزارشوقها و اعتبارات فاي خود از چگونگی عملکرد برنامهنظارتی دوره

 شهرداري تهران مکلف است؛): 27تبصره بیست و هفتم (
با  202150173هاي بنزینی به موتورهاي برقی از محل ردیف اعتباري بوسرانی، تاکسیرانی و تبدیل موتورسیکلتدر راستاي بازسازي و نوسازي ناوگان اتوبوسرانی، مینی الف)

 اردهفتصد و هشتاد میلیو  هزارسقف یک  تا» و دوچرخه یناوگان حمل و نقل عموم يو نوساز يبازساز یالتپرداخت مابه التفاوت تسه يو اعتبار یکمک فن«عنوان 
 ) ریال از طریق بخش خصوصی اقدام نماید.1,780,000,000,000(

با  202150173اعتباري  هايمحور از محل ردیفهاي حمل و نقل دوچرخهگذاري در تأسیس، تجهیز و توسعه سامانهبه منظور ترغیب بخش خصوصی و تعاونی به سرمایه ب)
 و) ریال 20,000,000,000تا سقف بیست میلیارد (» و دوچرخه یناوگان حمل و نقل عموم يو نوساز يبازساز یالتپرداخت مابه التفاوت تسه يو اعتبار یکمک فن«عنوان 

 ) ریال اقدام نماید.20,000,000,000تا سقف بیست میلیارد ( »تهران احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه سطح شهر«با عنوان  215010173
 شهرداري تهران مکلف است؛  ):28م (تشتبصره بیست و ه

 هاي اجرایی مورد نیاز را حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب بودجه تهیه و به شوراي اسالمی شهر تهران ارائه نماید.نامهها و شیوهها، دستورالعملنامهآیین )1
نامه و نظارت بر هاي الکترونیکی (مبادله موافقتاز طریق سامانهرا هاي بودجه کرد وجوه ردیفارش هزینهبه منظور نظارت دقیق بر نحوه اجراي بودجه در مراحل مختلف گز )2

 .شوراي اسالمی شهر تهران قرار دهد کلیه اعضايها) در اختیار پروژه
منابع، مصارف و تأثیرات عملکردي را همراه با مستندات و ارتباط با ها از حیث اندازي سامانه الکترونیکی گزارش عملکرد احکام بودجه اقدام و عملکرد تبصرهنسبت به راه )3

ي این هاملکرد تبصرههاي دیگر در چارچوب این سامانه در دسترس شوراي اسالمی شهر تهران و شهروندان قرار دهد و نسبت به بروزرسانی آن و ارائه گزارش جامع عسامانه
 اقدام نماید. ماه به شوراي اسالمی شهر تهران ششهر  مصوبه

اجراي طرح هاي عمرانی «این مصوبه تحت عنوان  503010137) ریال اعتبار مندرج در ردیف 150,000,000,000مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد ( ):29( نهتبصره بیست و 
ه هاي مورد تأیید فرمانداري تهران و سایر فرمانداري هاي ) تخصیص یافته تلقی می شود تا با هماهنگی فرمانداري تهران در روستاهاي منتخب و پروژ%100صد درصد(» حریم

 "ذیربط هزینه شود.
 



 
 ش دوم 

صارف ع و  نا عادل   دول خال 





مصارف منابع
75,373,935,107 هزینه ها 82,753,517,000 درآمدها
69,287,721,193 تملک دارائیهاي سرمایه اي 74,543,333,000 واگذاري دارائیهاي سرمایه اي
29,633,193,700 تملک دارائیهاي مالی 16,998,000,000 واگذاري دارائیهاي مالی

174,294,850,000 جمع مصارف بودجه عمومی 174,294,850,000 جمع منابع بودجه عمومی
133,239,925,903 مصارف سازمان و شرکتها 133,239,925,903 منابع سازمان و شرکتها

307,534,775,903 جمع مصارف 307,534,775,903 جمع منابع
82,450,574,102 کسر می شود ارقامی که دو بار منظور شده است 82,450,574,102 کسر می شود ارقامی که دو بار منظور شده است

225,084,201,801 مصارف بودجه شهرداري تهران 225,084,201,801 منابع بودجه شهرداري تهران
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مبالغ به هزار ریال

جدول شماره (1) - خالصه تعادل منابع و مصارف بودجه سال 1397 شهرداري تهران



82,753,517,000         درآمدها
57,976,217,000 110000        درآمدهاي ناشی از عوارض عمومی (درآمدهاي مستمر)
2,050,000,000 120000        درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی
2,501,500,000 130000        بهاي خدمات ودرآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري

18,549,300,000 140000        درآمدهاي حاصله ازوجوه واموال شهرداري
0 150000        کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی

1,489,000,000 160000        اعانات وهدایا ودارائی ها
187,500,000 170000        عوارض و درآمدهاي وصولی درحریم استحفاظی شهرها

75,373,935,107         هزینه ها
5,216,964,965 10000        اجتماعی و فرهنگی

14,444,185,000 20000        حمل و نقل و ترافیک
13,870,700,000 30000        خدمات شهري
5,992,400,000 40000        ایمنی و مدیریت بحران

550,000,000 50000        شهرسازي و معماري
35,299,685,142 60000        توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري
7,379,581,893         تراز عملیاتی

مبالغ به هزار ریال
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جدول شماره (2) - خالصه درآمدها و هزینه هاي شهرداري تهران در سال 1397



74,543,333,000         واگذاري دارایی هاي سرمایه اي
67,511,333,000 210000        عوارض بر پروانه هاي ساختمانی
7,032,000,000 220000        فروش اموال شهرداري

69,287,721,193         تملک دارایی هاي سرمایه اي
5,947,194,734 10000        اجتماعی و فرهنگی

42,044,836,250 20000        حمل و نقل و ترافیک
10,339,157,994 30000        خدمات شهري
1,499,000,000 40000        ایمنی و مدیریت بحران
4,600,480,624 50000        شهرسازي و معماري
4,857,051,591 60000        توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري

-5,255,611,807         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 1397



16,998,000,000         واگذاري دارایی هاي مالی
10,000,000,000 310000        وامهاي دریافتی

6,998,000,000 320000        سایر منابع
29,633,193,700         تملک دارایی هاي مالی

1,800,000,000 20000        حمل و نقل و ترافیک
900,000,000 50000        شهرسازي و معماري

26,933,193,700 60000        توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري
12,635,193,700         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 1397



 
 

 
 وم ش

ع نا د و  آ  





مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 مصوب سال 1396 عنوان شماره

جمع غیر نقدي نقدي جمع غیر نقدي نقدي (درآمد - واگذاري دارایی سرمایه اي و مالی) طبقه بندي

174,294,850,000 40,692,375,000 133,602,475,000 179,000,000,000 63,884,500,000 115,115,500,000 جمع کل 000000
82,753,517,000 6,156,750,000 76,596,767,000 68,767,597,000 13,269,908,000 55,497,689,000 فصل اول : درآمدها 100000
57,976,217,000 2,000,000,000 55,976,217,000 44,013,427,000 3,291,145,000 40,722,282,000 درآمدهاي ناشی از عوارض عمومی (درآمدهاي مستمر) 110000
28,328,000,000 0 28,328,000,000 25,155,850,000 0 25,155,850,000 درآمدهاي ناشی از عوارض عمومی - وصولی توسط سایر موسسات 110100

20,000,000 0 20,000,000 160,000,000 0 160,000,000 عوارض اسناد رسمی 110101
33,000,000 0 33,000,000 30,000,000 0 30,000,000 عوارض گذرنامه 110105

275,000,000 0 275,000,000 250,000,000 0 250,000,000 عوارض بلیط هوایی 110106
28,000,000,000 0 28,000,000,000 24,715,850,000 0 24,715,850,000 سایر موارد(عوارض حاصل از مالیات بر ارزش افزوده) 110110
14,300,000,000 2,000,000,000 12,300,000,000 11,947,000,000 3,291,145,000 8,655,855,000 درآمدهاي ناشی از عوارض عمومی - عوارض برساختمانها و اراضی 110200

2,600,000,000 650,000,000 1,950,000,000 2,600,000,000 1,160,314,000 1,439,686,000 عوارض بر پروانه هاي ساختمانی(زیربنا) 110202
5,000,000,000 1,250,000,000 3,750,000,000 5,200,000,000 2,126,531,000 3,073,469,000 عوارض بر پروانه هاي ساختمانی(پذیره ) 110203

0 0 0 0 0 0 عوارض بر پروانه هاي ساختمانی(عوارض ساختمانهاي غیر مجاز) 110204
0 0 0 0 0 0 عوارض نقل و انتقال ملک 110206
0 0 0 0 0 0 عوارض نقل و انتقال حق امتیاز 110207

6,000,000,000 0 6,000,000,000 4,060,000,000 0 4,060,000,000 عوارض نوسازي 110210
700,000,000 100,000,000 600,000,000 87,000,000 4,300,000 82,700,000 تمدید پروانه هاي ساختمانهاي نیمه کاره 110212

11,916,000,000 0 11,916,000,000 5,994,000,000 0 5,994,000,000 درآمدهاي ناشی ازعوارض عمومی - عوارض برارتباطات وحمل ونقل  110300

10,000,000 0 10,000,000 2,000,000 0 2,000,000 عوارض شماره گذاري سالیانه موتور سیکلت وسایر وسائط نقلیه(عوارض 
نخستین مرتبه شماره گذاري) 110301

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000 عوارض ثبت نام آزمایش رانندگی(گواهینامه رانندگی) 110307
2,000,000,000 0 2,000,000,000 1,300,000,000 0 1,300,000,000 عوارض سالیانه خودروهاي سواري (عوارض سالیانه اتومبیل) 110311

48,000,000 0 48,000,000 30,000,000 0 30,000,000 عوارض سالیانه خودروهاي سواري (عوارض وانت بار) 110312
1,200,000,000 0 1,200,000,000 1,200,000,000 0 1,200,000,000 عوارض توسعه قطار شهري و حمل و نقل ریلی 110314
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جدول شماره (5) - درآمدها و منابع بودجه سال 1397 شهرداري تهران



مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 مصوب سال 1396 عنوان شماره

جمع غیر نقدي نقدي جمع غیر نقدي نقدي (درآمد - واگذاري دارایی سرمایه اي و مالی) طبقه بندي

3,750,000,000 0 3,750,000,000 2,160,000,000 0 2,160,000,000 عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده هاي مرکزي و ترافیک (مجوز ورود به 
محدوده طرح ترافیک) 110315

2,000,000,000 0 2,000,000,000 1,000,000,000 0 1,000,000,000 جرایم رانندگی 110316
550,000,000 0 550,000,000 300,000,000 0 300,000,000 سایر موارد(دکل آنتن ،تاسیسات مخابراتی) 110318

2,250,000,000 0 2,250,000,000 0 0 0 (LEZ) جرایم حاصل از اجراي طرح ناحیه کاهش آلودگی هوا 110319
106,000,000 0 106,000,000 0 0 0 عوارض بلیط مسافربري و باربري 110320

3,432,217,000 0 3,432,217,000 916,577,000 0 916,577,000 درآمدهاي ناشی از عوارض عمومی - عوارض برپروانه هاي کسب فروش 
وخدماتی 110400

57,000 0 57,000 57,000 0 57,000 عوارض سینما ونمایش 110401
30,000,000 0 30,000,000 20,370,000 0 20,370,000 عوارض براماکن عمومی (هتل . مسافر خانه وغیره ) 110402

700,000,000 0 700,000,000 700,000,000 0 700,000,000 عوارض بر پروانه کسب وپیشه وحق صدور پروانه 110403
2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000 عوارض برقراردادها 110407

80,000,000 0 80,000,000 80,000,000 0 80,000,000 عوارض برتولید یافروش محصوالت تولیدي 110408

160,000 0 160,000 150,000 0 150,000 عوارض %3 حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان و سایر حق نظارت (برگه 
مهندسین ناظر) 110419

92,000,000 0 92,000,000 92,000,000 0 92,000,000 عوارض آگهی هاي تبلیغاتی 110421
28,000,000 0 28,000,000 22,000,000 0 22,000,000 عوارض پیشه وران موسسات درمانی 110422

2,500,000,000 0 2,500,000,000 0 0 0 درآمدهاي حاصل از تابلوهاي معرف کاربري تبلیغاتی 110425
2,050,000,000 0 2,050,000,000 1,890,000,000 0 1,890,000,000 درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی 120000
2,050,000,000 0 2,050,000,000 1,890,000,000 0 1,890,000,000 درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی - سهمیه از عوارض وصولی متمرکز 120200

1,650,000,000 0 1,650,000,000 1,500,000,000 0 1,500,000,000 سهمیه از عوارض (موضوع تبصره 1 ماده 6) تبصره 2 ماده 39 قانون مالیات بر 
ارزش افزوده 120201

400,000,000 0 400,000,000 390,000,000 0 390,000,000 سهمیه از عوارض (موضوع تبصره 3ماده 2) تبصره 3 ماده 41قانون مالیات بر 
ارزش افزوده 120202
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 مصوب سال 1396 عنوان شماره

جمع غیر نقدي نقدي جمع غیر نقدي نقدي (درآمد - واگذاري دارایی سرمایه اي و مالی) طبقه بندي

2,501,500,000 0 2,501,500,000 2,390,900,000 0 2,390,900,000 بهاي خدمات ودرآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري 130000
2,492,500,000 0 2,492,500,000 2,381,900,000 0 2,381,900,000 درآمد ناشی از بهاي خدمات شهري 130100

200,000,000 0 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000 حق آسفالت ولکه گیري وترمیم حفاري (درآمد حفاري عرضی) 130102
450,000,000 0 450,000,000 450,000,000 0 450,000,000 حق آسفالت ولکه گیري وترمیم حفاري (درآمد حفاري طولی) 130103

2,500,000 0 2,500,000 1,900,000 0 1,900,000 درآمد حاصل از خدمات پیمانکاري 130108
40,000,000 0 40,000,000 40,000,000 0 40,000,000 درآمد حاصل از فروش و جمع آوري زباله 130110

800,000,000 0 800,000,000 800,000,000 0 800,000,000 بهاي خدمات، مدیریت پسماند (مسکونی) 130119
750,000,000 0 750,000,000 750,000,000 0 750,000,000 بهاي خدمات مدیریت پسماند (تجاري و اداري) کسب و پیشه 130120

0 0 0 0 0 0 الیروبی 130121
10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 بهاي خدمات از مهاجرین خارجی 130122

240,000,000 0 240,000,000 130,000,000 0 130,000,000 بهاي خدمات مدیریت پسماند (ساختمانی و عمرانی) 130124
9,000,000 0 9,000,000 9,000,000 0 9,000,000 درآمد تاسیسات شهرداري 130200
9,000,000 0 9,000,000 9,000,000 0 9,000,000 درآمد مراکز فرهنگی 130211

18,549,300,000 4,000,000,000 14,549,300,000 18,852,800,000 9,746,853,000 9,105,947,000 درآمدهاي حاصله ازوجوه واموال شهرداري 140000
10,080,000,000 2,000,000,000 8,080,000,000 7,220,000,000 3,090,000,000 4,130,000,000 درآمد حاصل از وجوه شهرداري 140100
8,000,000,000 2,000,000,000 6,000,000,000 6,220,000,000 3,090,000,000 3,130,000,000 درآمد حاصل از سرمایه گذاري دربخش خصوصی 140102

560,000,000 0 560,000,000 560,000,000 0 560,000,000 درآمد حاصل ازوجوه سپرده هاي شهرداري 140103
1,520,000,000 0 1,520,000,000 440,000,000 0 440,000,000 درآمد حاصل از سود سهام سازمانها و شرکتهاي تابعه 140104
8,469,300,000 2,000,000,000 6,469,300,000 11,632,800,000 6,656,853,000 4,975,947,000 درآمد حاصل از اموال شهرداري 140200

410,000,000 0 410,000,000 410,000,000 0 410,000,000 مال االجاره ساختمانها وتاسیسات (ساختمان) 140201

50,000,000 0 50,000,000 1,000,000 0 1,000,000 درآمد حاصل از پارکینگ وپارکومترها (حق ورود به توقفگاهها و پارکینگهاي 
عمومی) 140204

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 درآمد حاصل از پارکینگ وپارکومترها 140205
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 مصوب سال 1396 عنوان شماره

جمع غیر نقدي نقدي جمع غیر نقدي نقدي (درآمد - واگذاري دارایی سرمایه اي و مالی) طبقه بندي

4,300,000 0 4,300,000 4,300,000 0 4,300,000 درآمد حاصل از بازارهاي روز هفتگی (بازارهاي سنتی) 140208
8,000,000,000 2,000,000,000 6,000,000,000 11,212,500,000 6,656,853,000 4,555,647,000 سود حاصل از فروش دارائیهاي ثابت 140209
1,489,000,000 119,250,000 1,369,750,000 1,432,970,000 194,410,000 1,238,560,000 اعانات وهدایا ودارائی ها 160000

0 0 0 0 0 0 اعانات و کمکهاي اهدایی اشخاص و سازمانهاي خصوصی 160100
0 0 0 0 0 0 سایر اعانات و کمک ازاشخاص و سازمانهاي خصوصی 160102

1,489,000,000 119,250,000 1,369,750,000 1,432,970,000 194,410,000 1,238,560,000 اموال و دارایی هایی که بطور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداري تعلق می 
گیرد 160300

560,000,000 0 560,000,000 780,000,000 0 780,000,000 جریمه کمیسیون ماده صد 160301
1,000,000 0 1,000,000 560,000 0 560,000 ضبط سپرده هاي معامالت شهرداري 160304

60,000,000 15,000,000 45,000,000 48,000,000 4,000,000 44,000,000 حق تشرف 160307
400,000,000 0 400,000,000 170,000,000 0 170,000,000 عوارض حفظ و گسترش فضاي سبز شهر تهران 160308

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000 جریمه سدمعبر 160309

297,000,000 74,250,000 222,750,000 297,000,000 190,000,000 107,000,000 هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک (جرائم متعلقه از تاخیر پرداخت عوارض 
(2/5% 160310

120,000,000 30,000,000 90,000,000 126,410,000 410,000 126,000,000 خسارت وارده به اموال شهرداري 160311
0 0 0 0 0 0 تخلیه خاك و نخاله 160312

50,000,000 0 50,000,000 10,000,000 0 10,000,000 سایر موارد 160315
187,500,000 37,500,000 150,000,000 187,500,000 37,500,000 150,000,000 عوارض و درآمدهاي وصولی درحریم استحفاظی شهرها 170000
187,500,000 37,500,000 150,000,000 187,500,000 37,500,000 150,000,000 عوارض و درآمدهاي وصولی درحریم استحفاظی 170100
187,500,000 37,500,000 150,000,000 187,500,000 37,500,000 150,000,000 عوارض و درآمدهاي وصولی در حریم استحفاظی 170101

74,543,333,000 33,035,625,000 41,507,708,000 86,278,403,000 47,362,792,000 38,915,611,000 فصل دوم : منابع حاصل از واگذاري دارائی هاي سرمایه اي 200000
67,511,333,000 31,285,625,000 36,225,708,000 79,205,623,000 43,422,836,000 35,782,787,000 عوارض بر پروانه هاي ساختمانی 210000
67,511,333,000 31,285,625,000 36,225,708,000 79,205,623,000 43,422,836,000 35,782,787,000 عوارض بر پروانه هاي ساختمانی 210100
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 مصوب سال 1396 عنوان شماره

جمع غیر نقدي نقدي جمع غیر نقدي نقدي (درآمد - واگذاري دارایی سرمایه اي و مالی) طبقه بندي

0 0 0 1,350,000,000 0 1,350,000,000 عوارض ایمنی ساختمانها 210102
35,000,000,000 13,000,000,000 22,000,000,000 35,829,000,000 20,431,869,000 15,397,131,000 عوارض بر مازاد تراکم ( در حد مجاز ) 210103

28,000,000 7,000,000 21,000,000 25,000,000 5,000,000 20,000,000 عوارض بر تفکیک اراضی وساختمانی 210104
156,000,000 39,000,000 117,000,000 138,000,000 50,000,000 88,000,000 عوارض بربالکن و پیش آمدگی 210105

28,475,000,000 17,651,541,750 10,823,458,250 38,543,623,000 22,739,092,000 15,804,531,000 درآمد حاصل از تغییر کاربریها 210106
2,352,333,000 588,083,250 1,764,249,750 1,750,000,000 196,875,000 1,553,125,000 ارزش افزوده ناشی از اجراي طرح هاي عمرانی و توسعه شهري 210107
1,500,000,000 0 1,500,000,000 1,570,000,000 0 1,570,000,000 عوارض حذف پارکینگ 210108
7,032,000,000 1,750,000,000 5,282,000,000 7,072,780,000 3,939,956,000 3,132,824,000 فروش اموال شهرداري 220000
7,032,000,000 1,750,000,000 5,282,000,000 7,072,780,000 3,939,956,000 3,132,824,000 فروش اموال شهرداري 220100
7,000,000,000 1,750,000,000 5,250,000,000 7,070,680,000 3,939,956,000 3,130,724,000 فروش اموال غیر منقول 220101

30,000,000 0 30,000,000 150,000 0 150,000 فروش  اموال منقول واسقاط 220102
2,000,000 0 2,000,000 1,950,000 0 1,950,000 فروش سرقفلی 220103

16,998,000,000 1,500,000,000 15,498,000,000 23,954,000,000 3,251,800,000 20,702,200,000 فصل سوم : منابع حاصل از واگذاري دارائی هاي مالی 300000
10,000,000,000 0 10,000,000,000 12,000,000,000 0 12,000,000,000 وامهاي دریافتی 310000
10,000,000,000 0 10,000,000,000 12,000,000,000 0 12,000,000,000 وام دریافتی از بانکها 310200
10,000,000,000 0 10,000,000,000 12,000,000,000 0 12,000,000,000 وام دریافتی از بانکها 310201

6,998,000,000 1,500,000,000 5,498,000,000 11,954,000,000 3,251,800,000 8,702,200,000 سایر منابع 320000
6,000,000,000 1,500,000,000 4,500,000,000 9,900,000,000 2,000,000,000 7,900,000,000 وصول مطالبات 320400
6,000,000,000 1,500,000,000 4,500,000,000 9,900,000,000 2,000,000,000 7,900,000,000 وصول مطالبات از محل اسناد دریافتنی 320401

0 0 0 0 0 0 وصول سایر مطالبات معوقه 320402
998,000,000 0 998,000,000 2,054,000,000 1,251,800,000 802,200,000 سایر موارد 320600
998,000,000 0 998,000,000 2,054,000,000 1,251,800,000 802,200,000 سایرموارد 320601
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 هزینه اي تملک دارائی تملک دارایی شماره طبقه بندي عنوان

مالی سرمایه اي جمع سایر حقوق و مزایاي مستمر
174,294,850,000 29,633,193,700 69,287,721,193 75,373,935,107 50,301,994,665 25,071,940,442 جمع کل

11,164,159,699 0 5,947,194,734 5,216,964,965 5,216,964,965 0 اجتماعی و فرهنگی 10000

312,000,000 0 110,000,000 202,000,000 202,000,000 0 توسعه گردشگري ،اوقات فراغت و نشاط اجتماعی 10300

110,000,000 0 110,000,000 0 0 0 ایجاد و توسعه زیرساخت فضاهاي تفریحی 10302

202,000,000 0 0 202,000,000 202,000,000 0 غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 10304

833,400,000 0 179,800,000 653,600,000 653,600,000 0 پیشگیري،کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی 10400

7,800,000 0 7,800,000 0 0 0 توسعه و تجهیز اماکن استقرار کارگران فصلی و ساختمانی 10401

172,000,000 0 172,000,000 0 0 0
توسعه و تجهیز مدد سراها و سایر مراکز خدمات رسانی به 

آسیب دید گان اجتماعی
10402

506,600,000 0 0 506,600,000 506,600,000 0 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403

5,000,000 0 0 5,000,000 5,000,000 0 حمایت از مراکز غیردولتی خیریه، ایتام و مستمندان(کمک) 10405

142,000,000 0 0 142,000,000 142,000,000 0
جبران هزینه راهبري ومدیریت سازمان رفاه  خدمات و 
مشارکتهاي اجتماعی کمک به سازمان رفاه  خدمات و 

مشارکتهاي اجتماعی

10407

128,000,000 0 0 128,000,000 128,000,000 0
توانمند سازي و جلب مشارکت هاي اجتماعی و بهبود سرمایه 

اجتماعی
10500

30,000,000 0 0 30,000,000 30,000,000 0 آموزش و ترویج کارآفرینی 10504

23,000,000 0 0 23,000,000 23,000,000 0 ارتقاي مشارکت هاي اجتماعی شهروندان 10506

45,000,000 0 0 45,000,000 45,000,000 0 حمایت از تشکل هاي مردم نهاد(کمک) 10507

30,000,000 0 0 30,000,000 30,000,000 0 کمک به اجراي برنامه هاي مدیریت محله 10508

2,110,894,734 0 1,360,894,734 750,000,000 750,000,000 0 توسعه ورزش همگانی 10600

605,000,000 0 0 605,000,000 605,000,000 0 فرهنگ سازي و اجراي ورزش هاي همگانی 10604

0 0 0 0 0 0 حمایت از موسسات ورزشی(کمک) 10607

700,863,214 0 700,863,214 0 0 0 توسعه و تجهیز فضاهاي ورزشی 10609
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 هزینه اي تملک دارائی تملک دارایی شماره طبقه بندي عنوان

مالی سرمایه اي جمع سایر حقوق و مزایاي مستمر
660,031,520 0 660,031,520 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی 10610

145,000,000 0 0 145,000,000 145,000,000 0 جبران هزینه مدیریت و راهبري سازمان ورزش شهرداري تهران 10611

3,858,064,965 0 739,700,000 3,118,364,965 3,118,364,965 0 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700

302,000,000 0 302,000,000 0 0 0 کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی 10702

14,000,000 0 14,000,000 0 0 0 حمایت از تجهیز مساجد و اماکن مذهبی 10703

187,500,000 0 0 187,500,000 187,500,000 0 نکوداشت مناسبت هاي مذهبی و ملی 10705

24,000,000 0 0 24,000,000 24,000,000 0 ترویج اموردینی، فرهنگ قرآن و معارف اسالمی 10709

127,000,000 0 127,000,000 0 0 0 ساماندهی فضاهاي با هویت فرهنگی و تاریخی 10710

115,000,000 0 0 115,000,000 115,000,000 0 ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تکریم مفاخر دفاع مقدس 10711

389,464,965 0 0 389,464,965 389,464,965 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 10714

254,000,000 0 0 254,000,000 254,000,000 0 حمایت از مؤسسات فرهنگی و هنري 10715

174,900,000 0 0 174,900,000 174,900,000 0 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10716

133,500,000 0 0 133,500,000 133,500,000 0 آموزش حقوق و تکالیف شهروندي 10717

60,000,000 0 0 60,000,000 60,000,000 0 حمایت از کتابخانه هاي عمومی شهر تهران 10718

1,780,000,000 0 0 1,780,000,000 1,780,000,000 0
جبران هزینه راهبري و مدیریت سازمان فرهنگی هنري 

شهرداري
10719

296,700,000 0 296,700,000 0 0 0 حمایت از توسعه و تجهیز مدارس 10720

0 0 0 0 0 0 کمک به ارتقاء فرهنگ و نهادینه کردن فرهنگ اسالمی ایرانی 10721

2,852,800,000 0 2,787,800,000 65,000,000 65,000,000 0 توسعه فضاهاي فرهنگی، اجتماعی و هنري 10800

1,644,500,000 0 1,644,500,000 0 0 0 توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري 10801

108,500,000 0 108,500,000 0 0 0 تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها 10802

542,300,000 0 542,300,000 0 0 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی و هنري 10809

32,000,000 0 32,000,000 0 0 0 توسعه و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها 10810
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 هزینه اي تملک دارائی تملک دارایی شماره طبقه بندي عنوان

مالی سرمایه اي جمع سایر حقوق و مزایاي مستمر
193,000,000 0 193,000,000 0 0 0 توسعه و تجهیز سراي محله 10811

267,500,000 0 267,500,000 0 0 0 تعمیر و تجهیز سراي محله 10812

65,000,000 0 0 65,000,000 65,000,000 0
جبران هزینه راهبري و مدیریت شرکت توسعه فضاهاي 

فرهنگی
10813

750,000,000 0 750,000,000 0 0 0 برنامه تملک اراضی و امالك 10900

750,000,000 0 750,000,000 0 0 0
تملک اراضی و امالك جهت کاربري ورزشی، تفریحی و 

فرهنگی
10901

140,000,000 0 0 140,000,000 140,000,000 0 حفظ و بهبود سالمت شهري 11000

140,000,000 0 0 140,000,000 140,000,000 0 آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 11004

160,000,000 0 0 160,000,000 160,000,000 0 حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت هاي اجتماعی بانوان 11100

10,000,000 0 0 10,000,000 10,000,000 0 اجراي طرح هاي اجتماعی و فرهنگی کودکان 11102

90,000,000 0 0 90,000,000 90,000,000 0 اجراي برنامه هاي فرهنگی، هنري ویژه بانوان 11104

60,000,000 0 0 60,000,000 60,000,000 0 توانمندسازي اجتماعی بانوان 11105

19,000,000 0 19,000,000 0 0 0 پژوهش هاي کاربردي ماموریت اجتماعی 11600

19,000,000 0 19,000,000 0 0 0 مطالعه و پژوهش هاي ماموریت اجتماعی و فرهنگی 11601

58,289,021,250 1,800,000,000 42,044,836,250 14,444,185,000 14,444,185,000 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

28,454,000,000 0 24,374,000,000 4,080,000,000 4,080,000,000 0 توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی ریلی 20100

24,374,000,000 0 24,374,000,000 0 0 0 احداث و توسعه خطوط حمل و نقل ریلی درون شهري 20101

4,080,000,000 0 0 4,080,000,000 4,080,000,000 0 مدیریت و بهره برداري از حمل و نقل عمومی ریلی 20102

11,999,710,000 1,800,000,000 945,710,000 9,254,000,000 9,254,000,000 0 توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی غیرریلی 20200

42,000,000 0 42,000,000 0 0 0 تعمیر و تجهیز تعمیرگاه هاي حمل ونقل عمومی غیرریلی 20202

145,935,000 0 145,935,000 0 0 0 احداث ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی غیرریلی 20203

379,000,000 0 0 379,000,000 379,000,000 0 مدیریت و بهره برداري از حمل و نقل نیمه عمومی غیرریلی 20204

378,000,000 0 378,000,000 0 0 0 توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومی غیرریلی 20205
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 هزینه اي تملک دارائی تملک دارایی شماره طبقه بندي عنوان

مالی سرمایه اي جمع سایر حقوق و مزایاي مستمر
8,875,000,000 0 0 8,875,000,000 8,875,000,000 0 مدیریت و بهره برداري از حمل و نقل عمومی غیرریلی 20209

122,075,000 0 122,075,000 0 0 0 تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل و نقل عمومی غیر ریلی 20210

106,700,000 0 106,700,000 0 0 0 تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي تندرو 20212

151,000,000 0 151,000,000 0 0 0 تعمیر، تجهیز و بهسازي ناوگان حمل و نقل عمومی غیرریلی 20214

1,800,000,000 1,800,000,000 0 0 0 0
کمک فنی و اعتباري پرداخت مابه التفاوت تسهیالت بازسازي و

نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومی
20215

841,500,000 0 841,500,000 0 0 0 توسعه و ساماندهی فضاي پارك خودرو 20300

10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 تعمیر و تجهیز و بهسازي پارکینگ 20305

830,000,000 0 830,000,000 0 0 0 احداث و توسعه پارکینگ 20306

1,500,000 0 1,500,000 0 0 0 ساماندهی پارکینگ حاشیه معابر 20307

3,310,260,000 0 3,310,260,000 0 0 0 افزایش ایمنی و بهره وري معابر 20400

1,031,000,000 0 1,031,000,000 0 0 0 نصب دوربین هاي ترافیکی 20401

103,100,000 0 103,100,000 0 0 0 تعمیر و تجهیز مراکز کنترل ترافیک 20402

422,200,000 0 422,200,000 0 0 0 اجراي عالیم افقی ترافیکی 20408

40,000,000 0 40,000,000 0 0 0 نصب تابلوهاي متغیر ترافیکی 20409

172,810,000 0 172,810,000 0 0 0 تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی 20410

220,000,000 0 220,000,000 0 0 0
تعمیر، تجهیز و توسعه زیرساخت سیستم هاي هوشمند حمل و

نقل و ترافیک
20411

261,800,000 0 261,800,000 0 0 0 تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی معابر 20412

69,600,000 0 69,600,000 0 0 0 نصب چراغ هاي راهنمایی و رانندگی 20414

380,000,000 0 380,000,000 0 0 0 تعمیر و تعویض چراغ هاي راهنمایی و رانندگی 20415

370,000,000 0 370,000,000 0 0 0 تعمیر و تعویض دوربین هاي ترافیکی 20416

239,750,000 0 239,750,000 0 0 0 تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکی 20417

662,700,000 0 662,700,000 0 0 0 توسعه و تجهیز پایانه ها 20500
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 هزینه اي تملک دارائی تملک دارایی شماره طبقه بندي عنوان

مالی سرمایه اي جمع سایر حقوق و مزایاي مستمر
136,200,000 0 136,200,000 0 0 0 احداث و توسعه پایانه ها و پارك سوارهاي درون شهري 20501

399,700,000 0 399,700,000 0 0 0 احداث و توسعه پایانه ها و پارك سوارهاي برون شهري 20502

126,800,000 0 126,800,000 0 0 0 تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك سوارهاي درون شهري 20504

1,750,000,000 0 1,750,000,000 0 0 0 برنامه تملک اراضی و امالك 20800

1,750,000,000 0 1,750,000,000 0 0 0 تملک امالك جهت کاربري حمل و نقل و ترافیک 20801

8,415,327,447 0 8,415,327,447 0 0 0 روان سازي عبور و مرور وسایل نقلیه موتوري 20900

257,507,928 0 257,507,928 0 0 0 طراحی و اصالح هندسی معابر 20914

5,000,000 0 5,000,000 0 0 0 تهیه طرح هاي موضعی و موضوعی حمل و نقل و ترافیک 20916

868,100,000 0 868,100,000 0 0 0 احداث و توسعه معابر غیر بزرگراهی 20920

313,000,000 0 313,000,000 0 0 0 تعریض معابر غیر بزرگراهی 20921

1,116,389,664 0 1,116,389,664 0 0 0 احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه ها 20922

1,272,350,000 0 1,272,350,000 0 0 0 تعمیر و مرمت بزرگراه ها 20923

2,178,500,000 0 2,178,500,000 0 0 0 احداث و توسعه تقاطع غیر همسطح 20924

936,106,711 0 936,106,711 0 0 0
مرمت معابر غیر بزرگراهی شامل لکه گیري، درز گیري، مرمت 

نوار حفاري و همسطح سازي دریچه ها
20925

213,820,165 0 213,820,165 0 0 0 نصب و ترمیم سنگدال و جداول 20926

453,000,000 0 453,000,000 0 0 0 تعمیر، تجهیز و بهسازي تونل هاي شهري 20927

801,552,979 0 801,552,979 0 0 0
بهسازي و نوسازي معابر غیربزرگراهی شامل تراش و روکش 

اساسی
20928

259,047,500 0 259,047,500 0 0 0 روان سازي عبور و مرور معلولین و سالمندان 21300

259,047,500 0 259,047,500 0 0 0 بهسازي معابرجهت تردد معلولین و سالمندان 21302

1,178,825,256 0 1,178,825,256 0 0 0 روان سازي عبور و مرور پیاده 21400

309,155,756 0 309,155,756 0 0 0 احداث و تجهیز پیاده روها 21401

321,876,000 0 321,876,000 0 0 0 مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازي دریچه 21402
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 هزینه اي تملک دارائی تملک دارایی شماره طبقه بندي عنوان

مالی سرمایه اي جمع سایر حقوق و مزایاي مستمر
231,050,000 0 231,050,000 0 0 0 احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده 21403

148,315,000 0 148,315,000 0 0 0 تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابرپیاده 21404

68,200,000 0 68,200,000 0 0 0 احداث و تجهیز پیاده راه ها 21405

100,228,500 0 100,228,500 0 0 0 بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه ها 21406

58,775,000 0 58,775,000 0 0 0 روان سازي عبور و مرور وسایل نقلیه غیرموتوري 21500

38,500,000 0 38,500,000 0 0 0 احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه 21501

17,275,000 0 17,275,000 0 0 0 مرمت و بهسازي معابر ویژه دوچرخه 21502

3,000,000 0 3,000,000 0 0 0 تعمیر، تجهیز و بهسازي نگهداري تجهیزات سامانه دوچرخه 21503

1,212,000,000 0 162,000,000 1,050,000,000 1,050,000,000 0 افزایش و توسعه ظرفیت هاي مدیریتی پلیس راهور 21600

50,000,000 0 50,000,000 0 0 0 نوسازي و توسعه ناوگان پلیس راهور 21601

35,000,000 0 35,000,000 0 0 0 بازسازي ساختمان هاي پلیس راهور 21602

77,000,000 0 77,000,000 0 0 0 تجهیز فنی پلیس راهور 21604

1,050,000,000 0 0 1,050,000,000 1,050,000,000 0 جبران هزینه مدیریت و راهبري پلیس راهور 21605

121,876,047 0 61,691,047 60,185,000 60,185,000 0 آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک 21800

60,185,000 0 0 60,185,000 60,185,000 0 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیک 21801

22,000,000 0 22,000,000 0 0 0 احداث پارك هاي آموزش ترافیک 21802

39,691,047 0 39,691,047 0 0 0 تعمیر و تجهیز پارك هاي آموزش ترافیک 21803

25,000,000 0 25,000,000 0 0 0 پژوهش هاي کاربردي ماموریت حمل ونقل وترافیک 22100

25,000,000 0 25,000,000 0 0 0 مطالعه و پژوهش هاي ماموریت حمل و نقل وترافیک 22101

24,209,857,994 0 10,339,157,994 13,870,700,000 13,870,700,000 0 خدمات شهري 30000

9,451,279,076 0 3,949,579,076 5,501,700,000 5,501,700,000 0 توسعه و مدیریت فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100

835,100,000 0 835,100,000 0 0 0 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه 30102

1,045,873,533 0 1,045,873,533 0 0 0 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري 30103
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 هزینه اي تملک دارائی تملک دارایی شماره طبقه بندي عنوان

مالی سرمایه اي جمع سایر حقوق و مزایاي مستمر
1,285,497,991 0 1,285,497,991 0 0 0 باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها وفضاي سبز 30104

161,000,000 0 161,000,000 0 0 0 توسعه جنگلکاري و کمربند سبز پیرامون شهر 30105

5,119,700,000 0 0 5,119,700,000 5,119,700,000 0 نگهداري فضاهاي سبز 30106

622,107,552 0 622,107,552 0 0 0 طراحی و اجراي شبکه هاي آبرسانی فضاي سبز 30107

92,000,000 0 0 92,000,000 92,000,000 0 نگهداري جنگل و کمربند سبز پیرامون شهر 30108

290,000,000 0 0 290,000,000 290,000,000 0
جبران هزینه راهبري و مدیریت پارك ها و فضاي سبز ( 

سازمان پارك ها )
30110

1,413,150,323 0 1,413,150,323 0 0 0 زیباسازي منظر شهري 30200

193,311,520 0 193,311,520 0 0 0 رنگ آمیزي و پاکسازي نما 30201

72,250,000 0 72,250,000 0 0 0 تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس 30203

876,174,867 0 876,174,867 0 0 0 ساماندهی میادین و معابر خاص شهر 30204

183,133,936 0 183,133,936 0 0 0 نورپردازي و زیباسازي معابر 30206

27,100,000 0 27,100,000 0 0 0 تهیه و نصب پالك شناسایی اماکن و معابر 30207

61,180,000 0 61,180,000 0 0 0 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی 30208

191,500,000 0 145,500,000 46,000,000 46,000,000 0 مدیریت و ساماندهی آرامستان ها 30300

132,000,000 0 132,000,000 0 0 0 توسعه و بهسازي آرامستان ها 30301

1,000,000 0 0 1,000,000 1,000,000 0 کفن و دفن اموات بال صاحب 30302

13,500,000 0 13,500,000 0 0 0 ساماندهی مزار شهدا 30305

45,000,000 0 0 45,000,000 45,000,000 0 راهبري و نگهداري صحن مطهر امام خمینی (ره) 30306

7,465,534,128 0 439,534,128 7,026,000,000 7,026,000,000 0 مدیریت پسماند 30400

80,000,000 0 0 80,000,000 80,000,000 0 آموزش شهروندان در زمینه مدیریت پسماند 30404

402,500,000 0 402,500,000 0 0 0
احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوري و پردازش 

پسماند
30406

37,034,128 0 37,034,128 0 0 0 تعمیر و تجهیز تاسیسات جمع آوري و پردازش پسماند 30407
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 هزینه اي تملک دارائی تملک دارایی شماره طبقه بندي عنوان

مالی سرمایه اي جمع سایر حقوق و مزایاي مستمر
5,500,000,000 0 0 5,500,000,000 5,500,000,000 0 رفت و روب شهري 30408

416,000,000 0 0 416,000,000 416,000,000 0 جمع آوري و حمل پسماند 30409

0 0 0 0 0 0 پردازش و بازیافت پسماند 30411

49,000,000 0 0 49,000,000 49,000,000 0 دفن پسماند و مراقبتهاي پس از آن 30412

981,000,000 0 0 981,000,000 981,000,000 0 جبران هزینه راهبري  سازمان مدیریت پسماند 30413

2,522,014,467 0 2,217,014,467 305,000,000 305,000,000 0 مدیریت شبکه جمع آوري و دفع آب هاي سطحی 30700

131,333,375 0 131,333,375 0 0 0 کنترل و پایش آب هاي سطحی و زیرزمینی 30702

1,075,394,000 0 1,075,394,000 0 0 0
احداث و بهسازي شبکه هاي اصلی هدایت و جمع آوري آبهاي 

سطحی
30703

165,711,676 0 165,711,676 0 0 0
مرمت و نگهداري شبکه اصلی جمع آوري آبهاي سطحی شامل 

مسیل ها و کانال هاي سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، 
آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و رسوب گیر

30704

120,902,643 0 120,902,643 0 0 0 الیروبی و بازسازي قنوات 30706

409,040,000 0 409,040,000 0 0 0
بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعی جمع آوري آبهاي 

سطحی(شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجراي روشهاي نوین و 
سرپوشیده سازي انهار، آشغال و رسوبگیر)

30707

233,632,773 0 233,632,773 0 0 0
مرمت و نگهداري شبکه فرعی جمع آوري آبهاي سطحی شامل
انهار، جداول، پل فلزي، دریچه، سنگدال، آشغال گیر و رسوبگیر

30708

305,000,000 0 0 305,000,000 305,000,000 0 برفروبی 30710

53,000,000 0 53,000,000 0 0 0 استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی 30711

28,000,000 0 28,000,000 0 0 0
احداث و بهسازي تاسیسات و سازه هاي جانبی شبکه اصلی 

هدایت و جمع آوري آبهاي سطحی
30712

1,400,000,000 0 1,400,000,000 0 0 0 برنامه تملک اراضی و امالك 30800

1,000,000,000 0 1,000,000,000 0 0 0 تملک امالك جهت کاربري فضاي سبز 30801

400,000,000 0 400,000,000 0 0 0 تملک امالك جهت کاربري تاسیسات خدمات شهري 30802

645,800,000 0 360,800,000 285,000,000 285,000,000 0 بهبود محیط زیست شهري 30900
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 هزینه اي تملک دارائی تملک دارایی شماره طبقه بندي عنوان

مالی سرمایه اي جمع سایر حقوق و مزایاي مستمر
95,800,000 0 95,800,000 0 0 0 تهیه طرح هاي زیست محیطی 30901

180,000,000 0 0 180,000,000 180,000,000 0 کنترل جمعیت حیوانات بالصاحب و ناقل بیماري به انسان 30903

124,000,000 0 124,000,000 0 0 0 توسعه انرژي هاي نو 30904

20,000,000 0 0 20,000,000 20,000,000 0 آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهري 30905

35,000,000 0 35,000,000 0 0 0 تعمیر، تجهیز و بهسازي مراکز معاینه فنی وسایل نقلیه 30912

40,000,000 0 40,000,000 0 0 0 کاهش آالیندگی وسائط نقلیه موتوري 30913

75,000,000 0 0 75,000,000 75,000,000 0
راهبري، مدیریت و نگهداري ایستگاههاي سنجش آلودگی هوا و

صدا
30914

10,000,000 0 0 10,000,000 10,000,000 0 جبران هزینه راهبري، نگهداري و بهسازي مراکز معاینه فنی 30915

66,000,000 0 66,000,000 0 0 0 توسعه و نوسازي ایستگاه هاي سنجش آلودگی هوا و ضدا 30917

541,080,000 0 386,080,000 155,000,000 155,000,000 0 توسعه و نگهداري تأسیسات وتسهیالت خدمات شهري 31000

72,140,000 0 72,140,000 0 0 0 احداث سرویس هاي بهداشتی عمومی در معابر 31001

10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 ایجاد و توسعه میادین میوه و تره بار 31002

25,000,000 0 25,000,000 0 0 0 ایجاد کانال مشترك تأسیسات شهري 31005

193,500,000 0 193,500,000 0 0 0 احداث و توسعه محلهاي اسکان کارگري 31006

70,440,000 0 70,440,000 0 0 0
تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس هاي بهداشتی عمومی در 

معابر
31008

15,000,000 0 15,000,000 0 0 0 توسعه و بهسازي تجهیزات و اثاثه عمومی شهري 31009

155,000,000 0 0 155,000,000 155,000,000 0 نگهداري و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهري 31011

552,000,000 0 0 552,000,000 552,000,000 0 ساماندهی پهنه هاي کار و فعالیت در شهر 31100

492,000,000 0 0 492,000,000 492,000,000 0 رفع سد معبر 31102

60,000,000 0 0 60,000,000 60,000,000 0 ساماندهی صنایع و مشاغل 31103

27,500,000 0 27,500,000 0 0 0 پژوهش هاي کاربردي ماموریت خدمات شهري 31400

27,500,000 0 27,500,000 0 0 0 مطالعه و پژوهش هاي ماموریت خدمات شهري 31401
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 هزینه اي تملک دارائی تملک دارایی شماره طبقه بندي عنوان

مالی سرمایه اي جمع سایر حقوق و مزایاي مستمر
7,491,400,000 0 1,499,000,000 5,992,400,000 5,992,400,000 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000

5,840,000,000 0 190,000,000 5,650,000,000 5,650,000,000 0 آتش نشانی و خدمات ایمنی 40100

190,000,000 0 190,000,000 0 0 0
احداث و توسعه ایستگاه ها و زیرساخت هاي جانبی آتش 

نشانی
40101

5,650,000,000 0 0 5,650,000,000 5,650,000,000 0
جبران هزینه مدیریت و راهبري سازمان آتش نشانی و خدمات 

ایمنی
40105

744,000,000 0 744,000,000 0 0 0 توانمندسازي سیستم و اِعمال مدیریت بحران 40200

694,000,000 0 694,000,000 0 0 0 احداث پایگاه هاي پشتیبانی مدیریت بحران 40203

50,000,000 0 50,000,000 0 0 0 اسکان موقت شهروندان در زمان بحران 40215

507,400,000 0 165,000,000 342,400,000 342,400,000 0
کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و 

انسان ساز
40300

342,400,000 0 0 342,400,000 342,400,000 0 افزایش ایمنی اماکن 40306

125,000,000 0 125,000,000 0 0 0
توسعه و بهسازي مسیل ها، حوضچه هاي رسوبگیر و مخازن 

تعدیل کننده سیالب
40311

40,000,000 0 40,000,000 0 0 0 مقاوم سازي پل�ها و ابنیه فنی 40313

400,000,000 0 400,000,000 0 0 0 برنامه تملک اراضی و امالك 40500

400,000,000 0 400,000,000 0 0 0 تملک امالك جهت کاربري مدیریت بحران 40501

6,050,480,624 900,000,000 4,600,480,624 550,000,000 550,000,000 0 شهرسازي و معماري 50000

743,000,000 0 743,000,000 0 0 0 تهیه، نظارت و راهبري طرح هاي توسعه شهري شهر تهران 50100

360,800,000 0 360,800,000 0 0 0 تهیه، تکمیل و بازنگري طرح تفصیلی 50101

236,500,000 0 236,500,000 0 0 0 تهیه طرح�هاي موضوعی و موضعی توسعه شهري 50106

145,700,000 0 145,700,000 0 0 0 ساماندهی نما و سیماي شهري 50113

268,500,000 0 268,500,000 0 0 0 ساماندهی حریم شهر 50300

150,000,000 0 150,000,000 0 0 0 اجراي طرح هاي عمرانی حریم 50301

118,500,000 0 118,500,000 0 0 0 تهیه طرح هاي ساماندهی موضعی و موضوعی ویژه حریم 50302
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 هزینه اي تملک دارائی تملک دارایی شماره طبقه بندي عنوان

مالی سرمایه اي جمع سایر حقوق و مزایاي مستمر

1,952,700,000 900,000,000 1,052,700,000 0 0 0
ساماندهی بافت هاي تاریخی و پهنه هاي طبیعی واجد ارزش 

شهر تهران
50400

900,000,000 900,000,000 0 0 0 0 کمک به پرداخت سود اوراق مشارکت بافت فرسوده شهر تهران 50401

140,000,000 0 140,000,000 0 0 0
شناسایی، حفظ، احیا، ساماندهی و مرمت بافتها، محورها، 

محوطه ها و محالت واجد ارزش  فرهنگی و تاریخی شهر تهران
50402

766,700,000 0 766,700,000 0 0 0
توسعه و ساماندهی پهنه هاي واجد ارزش فرهنگی و طبیعی 

شهر تهران
50404

146,000,000 0 146,000,000 0 0 0
بازپیرایی، ترمیم و تجهیز پهنه هاي واجد ارزش فرهنگی و 

طبیعی شهر تهران
50405

550,000,000 0 0 550,000,000 550,000,000 0 نظارت و کنترل ساخت و ساز 50500

550,000,000 0 0 550,000,000 550,000,000 0
شناسایی، برخورد و رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده

شهر
50501

2,494,280,624 0 2,494,280,624 0 0 0 ساماندهی و نوسازي بافت هاي فرسوده 50600

1,844,280,624 0 1,844,280,624 0 0 0
هماهنگی تامین زیرساخت ها وایجاد محرك توسعه دربافت 

هاي فرسوده شهري
50601

150,000,000 0 150,000,000 0 0 0 تسهیلگري و ترویج فرهنگ نوسازي بافت هاي فرسوده 50602

500,000,000 0 500,000,000 0 0 0 تملک امالك جهت ساماندهی و نوسازي بافت هاي فرسوده 50603

42,000,000 0 42,000,000 0 0 0 پژوهش هاي کاربردي ماموریت شهرسازي ومعماري 50800

42,000,000 0 42,000,000 0 0 0 مطالعه و پژوهش هاي ماموریت شهرسازي 50801

67,089,930,433 26,933,193,700 4,857,051,591 35,299,685,142 10,227,744,700 25,071,940,442 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000

39,000,000 0 0 39,000,000 39,000,000 0 سیاست گذاري، برنامه ریزي و بودجه ریزي 60100

23,000,000 0 0 23,000,000 23,000,000 0 تهیه برنامه هاي راهبردي و میان مدت 60101

6,000,000 0 0 6,000,000 6,000,000 0 استانداردسازي فعالیت ها و محصوالت مدیریت شهري 60103

10,000,000 0 0 10,000,000 10,000,000 0 تهیه برنامه و بودجه ساالنه 60104

55,000,000 0 0 55,000,000 55,000,000 0 نوسازي و تحول اداري 60200

4,000,000 0 0 4,000,000 4,000,000 0 تکریم ارباب رجوع 60205
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 هزینه اي تملک دارائی تملک دارایی شماره طبقه بندي عنوان

مالی سرمایه اي جمع سایر حقوق و مزایاي مستمر
41,000,000 0 0 41,000,000 41,000,000 0 بهبود نظام هاي مدیریتی 60206

10,000,000 0 0 10,000,000 10,000,000 0 کنترل ونظارت برنظامهاي اداري 60207

579,500,000 0 579,500,000 0 0 0 ایجاد و توسعه زیرساخت هاي فناوري اطالعات 60400

54,500,000 0 54,500,000 0 0 0 توسعه شبکه مخابراتی 60405

210,000,000 0 210,000,000 0 0 0 (Data Center) توسعه و تجهیز مراکز داده ها 60409

235,000,000 0 235,000,000 0 0 0 (Data ) توسعه شبکه داده ها 60410

80,000,000 0 80,000,000 0 0 0 تهیه و نصب تجهیزات سخت  افزاري 60411

836,051,591 0 836,051,591 0 0 0 تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان هاي اداري 60600

229,000,000 0 229,000,000 0 0 0 تملک، احداث و تجهیز ساختمان هاي اداري 60602

607,051,591 0 607,051,591 0 0 0 بازسازي و تعمیرات اساسی ساختمان هاي اداري 60603

28,621,195,151 0 177,500,000 28,443,695,151 3,976,854,700 24,466,840,451 امور پشتیبانی 60800

823,110,000 0 0 823,110,000 0 823,110,000 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801

14,604,449,996 0 0 14,604,449,996 0 14,604,449,996 مزایا و کمک ها 60802

64,464,700 0 0 64,464,700 64,464,700 0 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803

1,084,850,000 0 0 1,084,850,000 1,084,850,000 0 اجاره بهاء و کرایه 60804

10,527,780,455 0 0 10,527,780,455 1,488,500,000 9,039,280,455 خدمات قراردادي 60805

1,040,000,000 0 0 1,040,000,000 1,040,000,000 0 هزینه سوخت 60806

299,040,000 0 0 299,040,000 299,040,000 0 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807

125,000,000 0 125,000,000 0 0 0 لوازم مصرف نشدنی اداري 60809

2,500,000 0 2,500,000 0 0 0 حقوق ارتفاقی 60810

50,000,000 0 50,000,000 0 0 0 وسایط نقلیه 60814

690,000,000 0 0 690,000,000 690,000,000 0 تدوین مقررات و خدمات حقوقی 61000

500,000,000 0 0 500,000,000 500,000,000 0 شوراي اسالمی شهر تهران 61001
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 هزینه اي تملک دارائی تملک دارایی شماره طبقه بندي عنوان

مالی سرمایه اي جمع سایر حقوق و مزایاي مستمر
120,000,000 0 0 120,000,000 120,000,000 0 کمک به شورایاري ها 61002

55,000,000 0 0 55,000,000 55,000,000 0 کمک به شوراهاي حل اختالف 61004

15,000,000 0 0 15,000,000 15,000,000 0 ندوین مقررات و خدمات حقوقی 61005

534,000,000 0 534,000,000 0 0 0 پژوهش هاي کاربردي 61500

484,000,000 0 484,000,000 0 0 0 بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهري 61501

50,000,000 0 50,000,000 0 0 0 مطالعه و پژوهش هاي اجتماعی و فرهنگی 61503

27,541,293,691 26,933,193,700 0 608,099,991 3,000,000 605,099,991 دیون و تعهدات 61600

11,898,193,700 11,898,193,700 0 0 0 0 دیون و تعهدات تملک دارائیهاي سرمایه اي سنوات قبل 61602

835,000,000 835,000,000 0 0 0 0 دیون و تعهدات هزینه اي سنوات قبل 61603

9,050,000,000 9,050,000,000 0 0 0 0 بازپرداخت وام ها 61604

5,000,000,000 5,000,000,000 0 0 0 0 دیون و تعهدات بابت امالك تصرف شده سال هاي قبل 61610

608,099,991 0 0 608,099,991 3,000,000 605,099,991 پرداخت هاي انتقالی به کارکنان 61611

150,000,000 150,000,000 0 0 0 0 وام قرض الحسنه مسکن کارکنان 61612

5,328,050,000 0 500,000,000 4,828,050,000 4,828,050,000 0 موارد پیش بینی نشده 61700

3,695,050,000 0 0 3,695,050,000 3,695,050,000 0 حمایت از اشخاص و موسسات خصوصی 61702

863,000,000 0 0 863,000,000 863,000,000 0 حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه 61703

400,000,000 0 400,000,000 0 0 0 اعتبارات پیش بینی نشده تملک دارایی سرمایه اي 61704

270,000,000 0 0 270,000,000 270,000,000 0 اعتبارات پیش بینی نشده هزینه اي 61705

100,000,000 0 100,000,000 0 0 0 اعتبارات فوریتهاي خدمات شهري 61706

259,500,000 0 0 259,500,000 259,500,000 0 مدیریت عملکرد 61800

14,000,000 0 0 14,000,000 14,000,000 0 پایش و ارزیابی راهبردي و عملیاتی 61801

74,000,000 0 0 74,000,000 74,000,000 0 کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت هاي شهرداري 61802

70,000,000 0 0 70,000,000 70,000,000 0 نظارت بر ممیزي امالك 61803
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 هزینه اي تملک دارائی تملک دارایی شماره طبقه بندي عنوان

مالی سرمایه اي جمع سایر حقوق و مزایاي مستمر
101,500,000 0 0 101,500,000 101,500,000 0 نظارت، بازرسی و ممیزي 61805

1,069,500,000 0 976,000,000 93,500,000 93,500,000 0 توسعه خدمات شهرداري الکترونیک 62000

313,000,000 0 313,000,000 0 0 0 ارائه خدمات و سرویس هاي نرم افزاري شهرداري 62001

97,000,000 0 97,000,000 0 0 0
پردازش داده ها و ارائه خدمات و سرویس هاي اطالعات مکانی 

(GIS)
62002

511,000,000 0 511,000,000 0 0 0 ارائه سرویس هاي اینترنت، امنیت و مانیتورینگ شبکه 62003

55,000,000 0 55,000,000 0 0 0 تولید و نشر آمار و اطالعات 62004

93,500,000 0 0 93,500,000 93,500,000 0
جبران هزینه راهبري و مدیریت سازمان فناوري اطالعات و 

ارتباطات
62005

754,000,000 0 754,000,000 0 0 0 توسعه خدمات شهر الکترونیک (شهر هوشمند) 62100

9,000,000 0 9,000,000 0 0 0 مدیریت و نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک 62101

35,000,000 0 35,000,000 0 0 0
بهبود و پایش فعالیت هاي مرتبط با فناوري اطالعات و 

(ICT) ارتباطات
62102

710,000,000 0 710,000,000 0 0 0 توسعه و ارائه خدمات شهروندي غیرحضوري و الکترونیک 62103

282,840,000 0 0 282,840,000 282,840,000 0 دیپلماسی شهري 62200

229,840,000 0 0 229,840,000 229,840,000 0 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201

53,000,000 0 0 53,000,000 53,000,000 0 توسعه همکاري هاي بین المللی در حوزه مدیریت شهري 62202

500,000,000 0 500,000,000 0 0 0 تملک اراضی و امالك 62500

500,000,000 0 500,000,000 0 0 0 تملک اراضی و امالك جهت سایر ماموریتهاي شهرداري 62501
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

1,742,800,023 جمع کل
13,500,000 اجتماعی و فرهنگی 10000
5,000,000 پیشگیري،کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی 10400
5,000,000 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
5,000,000 نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 104030401
8,500,000 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700
8,500,000 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10716
2,500,000 اجراي برنامه هاي ارزشی و معنوي 107160101
6,000,000 ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 107160201
1,687,500 حمل و نقل و ترافیک 20000
1,687,500 آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک 21800
1,687,500 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیک 21801
1,687,500 آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 218010101

492,500,000 خدمات شهري 30000
225,000,000 توسعه و مدیریت فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
225,000,000 نگهداري فضاهاي سبز 30106
225,000,000 نگهداري فضاي سبز 301060101
264,000,000 مدیریت پسماند 30400
264,000,000 رفت و روب شهري 30408
264,000,000 رفت و روب شهري 304080101

3,500,000 بهبود محیط زیست شهري 30900
3,500,000 کنترل جمعیت حیوانات بالصاحب و ناقل بیماري به انسان 30903
3,500,000 مبارزه با جانوران مضر شهري 309030101

21,344,400 ایمنی و مدیریت بحران 40000
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

21,344,400 کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 40300
21,344,400 افزایش ایمنی اماکن 40306
3,344,400 افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 403060201

18,000,000 الیروبی کانال ها،مسیل ها و حوضچه هاي رسوبگیر 403060401
1,213,768,123 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
1,205,520,123 امور پشتیبانی 60800

37,785,282 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
31,154,661 حقوق کارمندان  ثابت 608010201
4,713,217 دستمزد کارگران رسمی 608010301
1,917,404 حقوق مامورین انتظامی 608010401

597,234,189 مزایا و کمک ها 60802
246,844,531 مزایاي کارمندان ثابت 608020201
15,884,507 هزینه ناهار 608020301
1,117,207 مزایاي کارگران رسمی 608020401
3,796,460 مزایاي مامورین انتظامی 608020501

180,854,738 فوق العاده ،اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاري 608020601
110,710,199 بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی 3درصد پس انداز 608020701

9,145,625 کمک غیر نقدي ، کمک  عائله مندي ، بن کاالهاي اساسی کارگران و ایاب و ذهاب 608020801
28,880,922 پاداش و عیدي 608020901
1,350,000 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803
1,350,000 پست، اینترنت و تلفن 608030401

36,000,000 اجاره بهاء و کرایه 60804
36,000,000 کرایه وسائط نقلیه 608040101

489,957,652 خدمات قراردادي 60805
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2,160,000 نگهداري و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات 608050101
400,500 نگهداري و تعمیرات وسایل اداري 608050201
517,500 نگهداري و تعمیرات جزئی ماشین آالت و وسایط نقلیه 608050301
765,000 تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس 608050401
35,000 خدمات قراردادي،هزینه هاي بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهاي دسته چک و غیره 608050501

1,242,000 حق الجلسه،حق الزحمه ،حق التدریس 608050601
482,987,652 تامین نیروي انسانی شامل کارگري - کارمندي و غیره 608050901

1,850,000 بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزي 608051001
37,550,000 هزینه سوخت 60806
3,450,000 سوخت دستگاههاي حرارتی 608060101
1,600,000 سوخت وسائل نقلیه 608060201
2,500,000 آب بها مصرفی اداري 608060301

13,000,000 بهاي برق مصرفی اداري 608060401
4,000,000 آب بهاي پارکها و میادین 608060501

13,000,000 بهاي برق پارك ها و میادین 608060601
5,643,000 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807

675,000 خرید لوازم جزیی ساختمان 608070101
1,620,000 خرید لوازم مصرفی اداري 608070201

279,000 لوازم یدکی وسائط نقلیه 608070301
270,000 لباس کارکنان و لوازم خواب 608070401

2,475,000 سایرموادو لوازم مصرف شدنی 608070501
324,000 لوازم تنظیف 608070601

5,000,000 موارد پیش بینی نشده 61700
5,000,000 حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه 61703

51 

جدول شماره (7) - بودجه مصوب سال  1397 منطقه 1
اعتبارات هزینه اي 
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مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

5,000,000 بهسازي موزه پروفسور حسابی 617032801
3,248,000 دیپلماسی شهري 62200
3,248,000 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201
3,248,000 راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 622010101
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
10,782,770,002 50,000,000 1,817,740,720 1,316,063,127 1,822,984,653 2,297,373,948 2,357,009,688 1,121,597,866 جمع کل

1,291,961,784 0 157,500,000 62,439,138 291,331,118 325,705,443 312,454,056 142,532,029 اجتماعی و فرهنگی 10000

629,097,758 0 68,000,000 17,842,298 128,119,941 127,321,007 155,282,483 132,532,029 توسعه ورزش همگانی 10600

420,239,053 0 63,000,000 17,471,698 38,483,663 64,483,195 104,268,468 132,532,029 توسعه و تجهیز فضاهاي ورزشی 10609

225,433,277 0 20,000,000 3,510,085 12,493,151 34,887,279 39,510,733 115,032,029 38,625 7,040 متر مربع 1397 1387 منطقه 1 توسعه و تجهیز مجموعه ورزشی قائم 106090301

82,688,993 0 13,000,000 2,061,536 18,106,771 19,771,026 29,749,660 0 2,000 6,500 متر مربع 1397 1397 منطقه 1 توسعه وتجهیز زمین هاي ورزشی روباز 
(وچمن مصنوعی، سطح منطقه(26 محله 106090701

53,110,301 0 10,000,000 4,748,579 1,228,326 0 19,633,396 17,500,000 2,918 20,000 متر مربع 1397 1390 منطقه 1 توسعه و تجهیز امداد کوهستان 106090801

59,006,482 0 20,000,000 7,151,498 6,655,415 9,824,890 15,374,679 0 35,927 2,000 متر مربع 1397 1393 منطقه 1 احداث مجموعه فرهنگی ورزشی شهرك 
نفت 106091201

208,858,705 0 5,000,000 370,600 89,636,278 62,837,812 51,014,015 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی 10610

208,858,705 0 5,000,000 370,600 89,636,278 62,837,812 51,014,015 0 2,000 2,500 متر مربع 1397 1397 منطقه 1 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، 
سطح منطقه 106100101

74,957,096 0 21,000,000 10,250,842 15,321,666 12,585,454 15,799,134 0 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700

7,634,300 0 6,000,000 1,634,300 0 0 0 0
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن

مذهبی 10702

7,634,300 0 6,000,000 1,634,300 0 0 0 0 127,660 47
تعداد 
مسجد 1397 1397 منطقه 1 کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، 

سطح منطقه 107021601

67,322,796 0 15,000,000 8,616,542 15,321,666 12,585,454 15,799,134 0 حمایت از توسعه و تجهیز مدارس 10720

67,322,796 0 15,000,000 8,616,542 15,321,666 12,585,454 15,799,134 0 317,460 47
تعداد 
مدرسه 1397 1397 منطقه 1 کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح 

منطقه 107200101

587,906,930 0 68,500,000 34,345,998 147,889,511 185,798,982 141,372,439 10,000,000
توسعه فضاهاي فرهنگی، اجتماعی و 

هنري 10800

167,188,979 0 31,500,000 13,465,822 28,823,256 41,684,615 41,715,286 10,000,000 توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري 10801

76,500,000 0 6,500,000 5,000,000 15,000,000 20,000,000 20,000,000 10,000,000 76,500 1,000 متر مربع 1397 1392 منطقه 1 بهسازي باغ موزه پروفسور حسابی 108010501

70,688,979 0 5,000,000 8,465,822 13,823,256 21,684,615 21,715,286 0 30,489 2,500 متر مربع 1397 1393 منطقه 1 بازسازي ساختمان موزه علوم و نجوم 
دارآباد 108011201
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

20,000,000 0 20,000,000 0 0 0 0 0 16,000 2,500 متر مربع 1397 1395 منطقه 1 توسعه مجموعه ورزشی جماران (شهید 
(اژدري 108011401

160,748,600 0 15,000,000 1,826,533 43,889,785 59,944,677 40,087,605 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی و هنري 10809

160,748,600 0 15,000,000 1,826,533 43,889,785 59,944,677 40,087,605 0 2,500 6,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 1 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی و 
هنري، سطح منطقه 108090101

142,254,406 0 12,000,000 10,061,874 39,791,724 49,564,488 30,836,320 0
توسعه و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه

ها 10810

142,254,406 0 12,000,000 10,061,874 39,791,724 49,564,488 30,836,320 0 15,000 800 متر مربع 1397 1397 منطقه 1 توسعه و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه
ها، سطح منطقه 108100101

117,714,945 0 10,000,000 8,991,769 35,384,746 34,605,202 28,733,228 0 تعمیر و تجهیز سراي محله 10812

117,714,945 0 10,000,000 8,991,769 35,384,746 34,605,202 28,733,228 0 1,500 6,667 متر مربع 1397 1397 منطقه 1 تعمیر و تجهیز سراي محله، سطح منطقه 108120101

4,182,290,291 0 997,600,000 676,018,976 703,862,533 857,338,615 873,983,332 73,486,835 حمل و نقل و ترافیک 20000

128,723,943 0 29,000,000 12,450,489 13,968,804 33,804,650 39,500,000 0
توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و

نیمه عمومی غیرریلی 20200

71,981,161 0 12,000,000 6,015,989 8,115,172 19,600,000 26,250,000 0
احداث ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی 

غیرریلی 20203

45,049,890 0 5,000,000 2,523,990 4,775,900 12,750,000 20,000,000 0 500,000 10 ایستگاه 1397 1397 منطقه 1 احداث ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی 
غیرریلی، سطح منطقه 202030101

26,931,271 0 7,000,000 3,491,999 3,339,272 6,850,000 6,250,000 0 2,000 3,500 متر مربع 1397 1397 منطقه 1 نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس،
سطح منطقه 202030201

29,238,412 0 10,000,000 1,734,500 3,103,912 7,400,000 7,000,000 0
تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل و نقل 

عمومی غیر ریلی 20210

18,166,225 0 7,000,000 0 1,166,225 5,000,000 5,000,000 0 20,000 350 ایستگاه 1397 1397 منطقه 1 تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل و نقل 
عمومی غیرریلی، سطح منطقه 202100101

11,072,187 0 3,000,000 1,734,500 1,937,687 2,400,000 2,000,000 0 200 15,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 1 تعمیر و تجهیز پل پیاده همسطح 
ایستگاه اتوبوس سطح منطقه 202100201

27,504,370 0 7,000,000 4,700,000 2,749,720 6,804,650 6,250,000 0 تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي تندرو 20212

27,504,370 0 7,000,000 4,700,000 2,749,720 6,804,650 6,250,000 0 250,000 28 ایستگاه 1397 1397 منطقه 1 تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي 
تندرو، سطح منطقه 202120101
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مبالغ به هزار ریال
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سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
109,864,069 0 8,000,000 16,948,541 40,504,659 29,553,289 14,857,580 0 توسعه و ساماندهی فضاي پارك خودرو 20300

109,864,069 0 8,000,000 16,948,541 40,504,659 29,553,289 14,857,580 0 تعمیر و تجهیز و بهسازي پارکینگ 20305

109,864,069 0 8,000,000 16,948,541 40,504,659 29,553,289 14,857,580 0 2,500 3,200 متر مربع 1397 1397 منطقه 1 تعمیر، تجهیز و بهسازي پارکینگ هاي 
تجریش و باهنر 203050101

529,760,947 0 161,000,000 78,109,531 80,287,871 131,743,615 78,619,930 0 افزایش ایمنی و بهره وري معابر 20400

168,738,185 0 45,000,000 23,772,730 18,715,328 49,250,127 32,000,000 0 اجراي عالیم افقی ترافیکی 20408

168,738,185 0 45,000,000 23,772,730 18,715,328 49,250,127 32,000,000 0 45,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 1 اجراي عالیم افقی ترافیکی، سطح منطقه 204080101

67,254,460 0 30,000,000 14,025,874 12,548,260 9,680,326 1,000,000 0 تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی 20410

67,254,460 0 30,000,000 14,025,874 12,548,260 9,680,326 1,000,000 0 30,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 1 تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی، سطح
منطقه 204100101

141,684,699 0 34,000,000 16,129,927 21,332,743 38,602,029 31,620,000 0
تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی 

معابر 20412

79,932,807 0 20,000,000 10,147,599 13,686,795 19,478,413 16,620,000 0 1,000 20,000 متر 1397 1397 منطقه 1 تعمیر و تعویض گاردریل معابر سطح 
منطقه 204120101

61,751,892 0 14,000,000 5,982,328 7,645,948 19,123,616 15,000,000 0 2,000 7,000 متر 1397 1397 منطقه 1 تعمیر و تعویض نرده ایمنی معابر، سطح 
منطقه 204120201

21,493,245 0 7,000,000 0 4,900,000 5,593,245 4,000,000 0 نصب چراغ هاي راهنمایی و رانندگی 20414

21,343,245 0 6,850,000 0 4,900,000 5,593,245 4,000,000 0 500,000 14 تقاطع 1397 1397 منطقه 1 نصب چراغ هاي راهنمایی و رانندگی، 
سطح منطقه 204140101

150,000 0 150,000 0 0 0 0 0 150,000 1 تقاطع 1397 1397
نصب چراغ هوشمند و عالیم هشدار 

دهنده و خط کشی جهت گذر دانش 
آموزان

204140201

130,590,358 0 45,000,000 24,181,000 22,791,540 28,617,888 9,999,930 0 تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکی 20417

130,590,358 0 45,000,000 24,181,000 22,791,540 28,617,888 9,999,930 0 45,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 1 تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکی، 
سطح منطقه 204170101

86,240,724 0 15,000,000 11,372,869 4,972,264 16,895,591 38,000,000 0 توسعه و تجهیز پایانه ها 20500

59,929,577 0 5,000,000 6,854,800 2,878,186 12,196,591 33,000,000 0
احداث و توسعه پایانه ها و پارك 

سوارهاي درون شهري 20501
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 
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عملکرد سال  
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پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

59,929,577 0 5,000,000 6,854,800 2,878,186 12,196,591 33,000,000 0 5,000 1,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 1 احداث و توسعه پایانه ها و پارك 
سوارهاي درون شهري، سطح منطقه 205010101

26,311,147 0 10,000,000 4,518,069 2,094,078 4,699,000 5,000,000 0
تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك سوارهاي

درون شهري 20504

26,311,147 0 10,000,000 4,518,069 2,094,078 4,699,000 5,000,000 0 1,000 10,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 1 تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك سوارهاي
درون شهري، سطح منطقه 205040101

2,942,092,318 0 698,000,000 514,651,426 533,062,326 542,201,552 580,690,179 73,486,835
روان سازي عبور و مرور وسایل نقلیه 

موتوري 20900

106,784,310 0 20,000,000 15,477,790 17,334,496 28,928,940 25,043,084 0 طراحی و اصالح هندسی معابر 20914

106,784,310 0 20,000,000 15,477,790 17,334,496 28,928,940 25,043,084 0 2,500 8,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 1 طراحی و اصالح هندسی معابر، سطح 
منطقه 209140101

1,261,004,580 0 365,000,000 265,224,606 196,504,164 212,832,500 147,956,475 73,486,835 احداث و توسعه معابر غیر بزرگراهی 20920

99,165,410 0 5,000,000 1,866,575 4,100,000 4,712,000 10,000,000 73,486,835 3,606 28,372 متر مربع 1397 1390 منطقه 1 احداث و تکمیل کندرو بزرگراه صیاد 
شیرازي 209200201

327,386,316 0 90,000,000 37,196,554 47,069,262 93,120,500 60,000,000 0 1,800 50,000 متر مکعب 1397 1397 منطقه 1 احداث دیوار حائل معابر، سطح منطقه 209200401

764,452,854 0 200,000,000 226,161,477 145,334,902 115,000,000 77,956,475 0 9,805 60,000 متر مربع 1397 1393 منطقه 1 ادامه احداث خیابان 35 متري افتخاري 209200601

70,000,000 0 70,000,000 0 0 0 0 0 3,043 23,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 1 ادامه احداث بزرگراه لشگرك تا اتصال به 
(جاده لواسان(35 متري 209200801

338,683,828 0 203,000,000 79,351,899 53,109,090 2,464,887 757,952 0 احداث و توسعه تقاطع غیر همسطح 20924

332,460,989 0 200,000,000 79,351,899 53,109,090 0 0 0 112,995 3,125 متر مربع 1397 1395 منطقه 1 تقاطع بزرگراه شهید چمران- تابناك 209240101

4,222,839 0 1,000,000 0 0 2,464,887 757,952 0 3,257 32,000 متر مربع 1397 1393 منطقه 1 احداث تقاطع شریعتی-صدر غرب 209240201

1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 0 0 2,040 25,000 متر مربع 1397 1396 منطقه 1 احداث و توسعه تقاطع غیر همسطح، 
صبا- شریعتی 209240301

1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 0 0 2,244 45,000 متر مربع 1397 1396 منطقه 1 احداث و توسعه تقاطع غیر همسطح، 
میدان قدس به تجریش 209240401

945,325,766 0 40,000,000 94,142,436 164,257,617 259,975,225 386,950,488 0
مرمت معابر غیر بزرگراهی شامل لکه 

گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري و 
همسطح سازي دریچه ها

20925
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

945,325,766 0 40,000,000 94,142,436 164,257,617 259,975,225 386,950,488 0 100 400,000
متر مربع بر
سانتیمتر 1397 1397 منطقه 1 لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري

و همسطح سازي دریچه ها،سطح منطقه 209250101

122,020,187 0 30,000,000 8,400,000 25,638,007 38,000,000 19,982,180 0 نصب و ترمیم سنگدال و جداول 20926

122,020,187 0 30,000,000 8,400,000 25,638,007 38,000,000 19,982,180 0 1,000 30,000 متر 1397 1397 منطقه 1 نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح 
منطقه 209260101

168,273,647 0 40,000,000 52,054,695 76,218,952 0 0 0
بهسازي و نوسازي معابر غیربزرگراهی 

شامل تراش و روکش اساسی 20928

168,273,647 0 40,000,000 52,054,695 76,218,952 0 0 0 100 400,000
متر مربع بر
سانتیمتر 1397 1397 منطقه 1 بهسازي و نوسازي معابر غیر بزرگراهی، 

سطح منطقه 209280101

35,117,517 0 12,600,000 184,926 2,741,164 9,627,031 9,964,396 0
روان سازي عبور و مرور معلولین و 

سالمندان 21300

35,117,517 0 12,600,000 184,926 2,741,164 9,627,031 9,964,396 0
بهسازي معابرجهت تردد معلولین و 

سالمندان 21302

35,117,517 0 12,600,000 184,926 2,741,164 9,627,031 9,964,396 0 2,000 6,300 متر مربع 1397 1397 منطقه 1 بهسازي معابر جهت تردد معلولین و 
سالمندان، سطح منطقه 213020101

343,490,773 0 67,000,000 42,301,194 28,325,445 93,512,887 112,351,247 0 روان سازي عبور و مرور پیاده 21400

247,832,876 0 30,000,000 23,121,905 15,205,930 79,653,794 99,851,247 0
مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح

سازي دریچه 21402

245,993,376 0 28,160,500 23,121,905 15,205,930 79,653,794 99,851,247 0 1,000 28,161 متر مربع 1397 1397 منطقه 1 مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح
سازي دریچه، سطح منطقه 214020101

1,839,500 0 1,839,500 0 0 0 0 0 1,839,500 1 ندارد 1397 1397 مناسب سازي وضعیت حمل و نقل و 
(ترافیک (شهر دوستدار کودك 214020201

29,233,267 0 12,000,000 2,535,159 1,680,000 5,518,108 7,500,000 0 احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده 21403

29,233,267 0 12,000,000 2,535,159 1,680,000 5,518,108 7,500,000 0 40,000 300
متر طول 
عرشه 1397 1397 منطقه 1 احداث پل عابر پیاده سطح منطقه 214030101

28,990,289 0 8,000,000 4,899,360 2,749,944 8,340,985 5,000,000 0 تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابرپیاده 21404

28,990,289 0 8,000,000 4,899,360 2,749,944 8,340,985 5,000,000 0 2,000 4,000
متر طول 
عرشه 1397 1397 منطقه 1 تعمیر و تجهیز پل هاي عابر پیاده سطح 

منطقه 214040101
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

37,434,341 0 17,000,000 11,744,770 8,689,571 0 0 0
بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه 

ها 21406

37,434,341 0 17,000,000 11,744,770 8,689,571 0 0 0 1,000 17,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 1 بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه 
ها، سطح منطقه 214060101

7,000,000 0 7,000,000 0 0 0 0 0
آموزش و ترویج امور حمل و نقل و 

ترافیک 21800

7,000,000 0 7,000,000 0 0 0 0 0 احداث پارك هاي آموزش ترافیک 21802

7,000,000 0 7,000,000 0 0 0 0 0 2,800 5,000 متر مربع 1397 1394 منطقه 1 احداث پارك آموزش ترافیک مهرگان 218020101

4,735,481,805 50,000,000 585,640,720 506,086,930 699,614,788 987,552,378 1,076,007,987 830,579,002 خدمات شهري 30000

3,622,758,706 50,000,000 358,930,720 364,263,360 570,588,275 747,570,659 700,826,690 830,579,002
توسعه و مدیریت فضاي سبز شهري و 

پیراشهري 30100

2,068,011,510 50,000,000 120,000,000 184,129,449 219,892,108 353,366,503 310,044,448 830,579,002 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه 30102

98,632,006 0 10,000,000 10,247,006 0 0 23,800,000 54,585,000 15,484 7,000 متر مربع 1397 1387 منطقه 1 احداث و توسعه بوستان رحمان آباد (فاز 
3) 301020101

1,544,192,972 50,000,000 50,000,000 124,367,981 175,690,694 284,134,297 209,005,998 650,994,002 30,957 50,000 متر مربع 1398 1389 منطقه 1 ساماندهی و ایجاد سپر حریم حفاظتی 
(ارتفاعات 1800 رود دره ها (دربند 301020301

183,666,988 0 20,000,000 11,788,841 14,833,009 39,232,206 37,812,932 60,000,000 4,569 42,000 متر مربع 1397 1392 منطقه 1 احداث و توسعه تفرجگاه، بوستان دربند 
((فاز 2 301020701

155,386,532 0 10,000,000 6,000,000 4,961,014 30,000,000 39,425,518 65,000,000 1,875 85,000 متر مربع 1397 1392 منطقه 1 احداث و توسعه بوستان گالبدره 301021101

38,623,955 0 10,000,000 17,082,982 11,540,973 0 0 0 2,860 14,000 متر مربع 1397 1395 منطقه 1 احداث و توسعه فاز 2 بوستان ساسان 301021501

33,500,858 0 10,000,000 10,634,440 12,866,418 0 0 0 1,893 20,000 متر مربع 1397 1395 منطقه 1 تکمیل بوستان کوهسار 301021601

14,008,199 0 10,000,000 4,008,199 0 0 0 0 5,556 3,600 متر مربع 1397 1396 منطقه 1 احداث بوستان ازگل روبروي باغ کامران 301021701

705,714,033 0 111,040,000 92,276,069 172,459,009 169,779,351 160,159,604 0 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري 30103

705,714,033 0 111,040,000 92,276,069 172,459,009 169,779,351 160,159,604 0 500 222,080 متر مربع 1397 1397 منطقه 1 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري،
سطح منطقه 301030101

579,604,898 0 82,000,000 66,792,450 100,067,617 160,122,193 170,622,638 0
باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها 

وفضاي سبز 30104
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 
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عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 
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عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

565,276,971 0 77,000,000 65,093,349 98,014,291 155,546,693 169,622,638 0 1,450 53,103 متر مربع 1397 1397 منطقه 1 بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و 
فضاي سبز، سطح منطقه 301040101

14,327,927 0 5,000,000 1,699,101 2,053,326 4,575,500 1,000,000 0 150 33,333 تعداد 1397 1397 منطقه 1 تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، 
سطح منطقه 301040201

269,428,265 0 45,890,720 21,065,392 78,169,541 64,302,612 60,000,000 0
طراحی و اجراي شبکه هاي آبرسانی 

فضاي سبز 30107

269,428,265 0 45,890,720 21,065,392 78,169,541 64,302,612 60,000,000 0 500 91,781 متر مربع 1397 1397 منطقه 1 طراحی و اجراي شبکه هاي آبرسانی 
فضاي سبز، سطح منطقه 301070101

391,924,818 0 79,960,000 52,285,696 55,106,889 95,579,242 108,992,991 0 زیباسازي منظر شهري 30200

116,642,289 0 16,000,000 14,718,467 20,569,391 34,378,376 30,976,055 0 رنگ آمیزي و پاکسازي نما 30201

116,642,289 0 16,000,000 14,718,467 20,569,391 34,378,376 30,976,055 0 35 457,143 متر مربع 1397 1397 منطقه 1 رنگ آمیزي و پاکسازي نما، سطح منطقه 302010101

18,265,883 0 5,400,000 2,590,521 1,210,195 4,065,167 5,000,000 0
تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، تزئینی، 

مجسمه و تندیس 30203

18,265,883 0 5,400,000 2,590,521 1,210,195 4,065,167 5,000,000 0 5,400,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 1 تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، تزیینی، 
مجسمه و تندیس، سطح منطقه 302030101

212,174,887 0 48,000,000 31,119,469 28,364,597 48,387,796 56,303,025 0 ساماندهی میادین و معابر خاص شهر 30204

212,174,887 0 48,000,000 31,119,469 28,364,597 48,387,796 56,303,025 0 3,000 16,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 1 ساماندهی میادین و معابر خاص شهر، 
سطح منطقه 302040101

28,159,357 0 5,000,000 1,935,083 4,641,371 4,182,903 12,400,000 0 نورپردازي و زیباسازي معابر 30206

28,159,357 0 5,000,000 1,935,083 4,641,371 4,182,903 12,400,000 0 500 10,000 مورد 1397 1397 منطقه 1 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح 
منطقه 302060101

3,126,935 0 1,560,000 0 321,335 740,000 505,600 0
تهیه و نصب پالك شناسایی اماکن و 

معابر 30207

3,126,935 0 1,560,000 0 321,335 740,000 505,600 0 100 15,600 تعداد 1397 1397 منطقه 1 تهیه و نصب پالك شناسایی اماکن و 
معابر، سطح منطقه 302070101

13,555,467 0 4,000,000 1,922,156 0 3,825,000 3,808,311 0 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی 30208

13,555,467 0 4,000,000 1,922,156 0 3,825,000 3,808,311 0 500 8,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 1 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی، سطح 
منطقه 302080101
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
68,500,468 0 34,750,000 3,425,000 1,507,100 5,153,196 23,665,172 0 مدیریت پسماند 30400

68,500,468 0 34,750,000 3,425,000 1,507,100 5,153,196 23,665,172 0
احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع 

آوري و پردازش پسماند 30406

55,325,468 0 25,000,000 0 1,507,100 5,153,196 23,665,172 0 80,325 1,000 متر مربع 1397 1393 منطقه 1 جابجایی سوله بازیافت اوشان 304060101

13,175,000 0 9,750,000 3,425,000 0 0 0 0 8,000 1,219 عدد 1397 1397 منطقه 1 خرید مخازن پسماند 304060301

516,401,751 0 84,000,000 68,934,979 56,022,959 110,567,860 196,875,953 0
مدیریت شبکه جمع آوري و دفع آب 

هاي سطحی 30700

50,182,242 0 17,500,000 6,601,515 5,232,036 11,055,393 9,793,298 0
کنترل و پایش آب هاي سطحی و 

زیرزمینی 30702

50,182,242 0 17,500,000 6,601,515 5,232,036 11,055,393 9,793,298 0 575 30,435 متر مکعب 1397 1397 منطقه 1 کنترل و پایش آب هاي سطحی و 
زیرزمینی، سطح منطقه 307020101

57,828,812 0 17,000,000 10,000,000 13,778,210 16,155,602 895,000 0

مرمت و نگهداري شبکه اصلی جمع 
آوري آبهاي سطحی شامل مسیل ها و 
کانال هاي سرپوشیده، روباز، مدفون، 

منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و 
رسوب گیر

30704

57,828,812 0 17,000,000 10,000,000 13,778,210 16,155,602 895,000 0 500 34,000 متر مکعب 1397 1397 منطقه 1

مرمت، بهسازي و توسعه 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

50,227,081 0 12,000,000 8,100,471 10,313,365 9,825,590 9,987,655 0 الیروبی و بازسازي قنوات 30706

50,227,081 0 12,000,000 8,100,471 10,313,365 9,825,590 9,987,655 0 400 30,000 متر مکعب 1397 1397 منطقه 1 الیروبی و بازسازي قنوات، سطح منطقه 307060101

270,634,324 0 32,500,000 41,169,181 21,485,962 53,479,181 122,000,000 0

بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعی 
جمع آوري آبهاي سطحی(شامل بهبود 

عملکرد و ظرفیت، اجراي روشهاي نوین 
و سرپوشیده سازي انهار، آشغال و 

(رسوبگیر

30707
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 
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عملکرد سال 
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عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

270,634,324 0 32,500,000 41,169,181 21,485,962 53,479,181 122,000,000 0 1,000 32,500 متر طول 1397 1397 منطقه 1

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه 
فرعی جمع آوري آبهاي سطحی (شامل 

بهبود عملکرد و ظرفیت، اجراي روش 
هاي نوین و سرپوشیده سازي انهار، 
آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه

307070101

87,529,292 0 5,000,000 3,063,812 5,213,386 20,052,094 54,200,000 0

مرمت و نگهداري شبکه فرعی جمع 
آوري آبهاي سطحی شامل انهار، جداول، 
پل فلزي، دریچه، سنگدال، آشغال گیر و 

رسوبگیر

30708

87,529,292 0 5,000,000 3,063,812 5,213,386 20,052,094 54,200,000 0 500 10,000 متر طول 1397 1397 منطقه 1

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه 
فرعی جمع آوري آبهاي سطحی (شامل 

انهار، جداول، پل فلزي، دریچه،  
سنگدال، آشغالگیر و رسوب گیر) سطح 

منطقه

307080101

135,896,062 0 28,000,000 17,177,895 16,389,565 28,681,421 45,647,181 0
توسعه و نگهداري تأسیسات وتسهیالت 

خدمات شهري 31000

34,180,599 0 6,000,000 2,149,528 2,119,616 8,925,605 14,985,850 0
احداث سرویس هاي بهداشتی عمومی در

معابر 31001

34,180,599 0 6,000,000 2,149,528 2,119,616 8,925,605 14,985,850 0 100,000 60 چشمه 1397 1397 منطقه 1 احداث سرویس هاي بهداشتی عمومی در
معابر، سطح منطقه 310010101

70,903,495 0 15,000,000 7,505,181 4,533,149 13,953,834 29,911,331 0 احداث و توسعه محلهاي اسکان کارگري 31006

70,903,495 0 15,000,000 7,505,181 4,533,149 13,953,834 29,911,331 0 16,977 4,500 متر مربع 1397 1393 منطقه 1 احداث و تجهیز ساختمان اسکان 
کارگري نواحی 3، 7، 8 و 10 310060101

30,811,968 0 7,000,000 7,523,186 9,736,800 5,801,982 750,000 0
تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس 

هاي بهداشتی عمومی در معابر 31008

30,811,968 0 7,000,000 7,523,186 9,736,800 5,801,982 750,000 0 10,000 700 چشمه 1397 1397 منطقه 1
تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس 
هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح 

منطقه
310080101

286,959,294 0 50,000,000 15,143,164 73,962,083 32,912,456 39,941,591 75,000,000 ایمنی و مدیریت بحران 40000

170,925,492 0 30,000,000 12,463,552 69,862,083 28,466,770 30,133,087 0
توانمندسازي سیستم و اِعمال مدیریت 

بحران 40200
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

170,925,492 0 30,000,000 12,463,552 69,862,083 28,466,770 30,133,087 0
احداث پایگاه هاي پشتیبانی مدیریت 

بحران 40203

170,925,492 0 30,000,000 12,463,552 69,862,083 28,466,770 30,133,087 0 22,754 8,063 متر مربع 1397 1393 منطقه 1 ساخت و تجهیز سوله هاي مدیریت 
بحران یاران، گالبدره، آراج 402030101

116,033,802 0 20,000,000 2,679,612 4,100,000 4,445,686 9,808,504 75,000,000
کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در 

برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 40300

116,033,802 0 20,000,000 2,679,612 4,100,000 4,445,686 9,808,504 75,000,000
توسعه و بهسازي مسیل ها، حوضچه 
هاي رسوبگیر و مخازن تعدیل کننده 

سیالب
40311

116,033,802 0 20,000,000 2,679,612 4,100,000 4,445,686 9,808,504 75,000,000 11,835 10,000 متر مربع 1397 1382 منطقه 1 توسعه مسیل مقصود بیک 403110101

286,076,828 0 27,000,000 56,374,919 54,214,131 93,865,056 54,622,722 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000

286,076,828 0 27,000,000 56,374,919 54,214,131 93,865,056 54,622,722 0
تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان هاي 

اداري 60600

286,076,828 0 27,000,000 56,374,919 54,214,131 93,865,056 54,622,722 0
بازسازي و تعمیرات اساسی ساختمان 

هاي اداري 60603

286,076,828 0 27,000,000 56,374,919 54,214,131 93,865,056 54,622,722 0 5,000 5,400 متر مربع 1397 1397 منطقه 1 مقاوم سازي، بازسازي و تعمیرات اساسی
ساختمان هاي اداري، سطح منطقه 606030101
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

1,570,290,115 جمع کل
11,000,000 اجتماعی و فرهنگی 10000
5,000,000 پیشگیري،کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی 10400
5,000,000 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
5,000,000 نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 104030402
6,000,000 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700
6,000,000 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10716
2,500,000 اجراي برنامه هاي ارزشی و معنوي 107160102
3,500,000 ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 107160202
1,800,000 حمل و نقل و ترافیک 20000
1,800,000 آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک 21800
1,800,000 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیک 21801
1,800,000 آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 218010102

485,500,000 خدمات شهري 30000
222,000,000 توسعه و مدیریت فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
222,000,000 نگهداري فضاهاي سبز 30106
222,000,000 نگهداري فضاي سبز 301060102
260,000,000 مدیریت پسماند 30400
260,000,000 رفت و روب شهري 30408
260,000,000 رفت و روب شهري 304080102

3,500,000 بهبود محیط زیست شهري 30900
3,500,000 کنترل جمعیت حیوانات بالصاحب و ناقل بیماري به انسان 30903
3,500,000 مبارزه با جانوران مضر شهري 309030102

10,879,000 ایمنی و مدیریت بحران 40000
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

10,879,000 کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 40300
10,879,000 افزایش ایمنی اماکن 40306
3,879,000 افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 403060202
7,000,000 الیروبی کانال ها،مسیل ها و حوضچه هاي رسوبگیر 403060402

1,061,111,115 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
1,058,031,115 امور پشتیبانی 60800

39,481,362 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
29,968,308 حقوق کارمندان  ثابت 608010202
7,743,142 دستمزد کارگران رسمی 608010302
1,769,912 حقوق مامورین انتظامی 608010402

580,048,064 مزایا و کمک ها 60802
237,444,822 مزایاي کارمندان ثابت 608020202

15,506,904 هزینه ناهار 608020302
1,835,411 مزایاي کارگران رسمی 608020402
3,504,425 مزایاي مامورین انتظامی 608020502

176,555,496 فوق العاده ،اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاري 608020602
108,078,419 بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی 3درصد پس انداز 608020702

8,928,217 کمک غیر نقدي ، کمک  عائله مندي ، بن کاالهاي اساسی کارگران و ایاب و ذهاب 608020802
28,194,370 پاداش و عیدي 608020902

1,260,000 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803
1,260,000 پست، اینترنت و تلفن 608030402

40,500,000 اجاره بهاء و کرایه 60804
40,500,000 کرایه وسائط نقلیه 608040102

350,391,689 خدمات قراردادي 60805
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

1,800,000 نگهداري و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات 608050102
171,000 نگهداري و تعمیرات وسایل اداري 608050202
360,000 نگهداري و تعمیرات جزئی ماشین آالت و وسایط نقلیه 608050302
630,000 تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس 608050402
60,000 خدمات قراردادي،هزینه هاي بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهاي دسته چک و غیره 608050502

2,385,000 حق الجلسه،حق الزحمه ،حق التدریس 608050602
342,435,689 تامین نیروي انسانی شامل کارگري - کارمندي و غیره 608050902

2,550,000 بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزي 608051002
40,950,000 هزینه سوخت 60806
3,250,000 سوخت دستگاههاي حرارتی 608060102
1,200,000 سوخت وسائل نقلیه 608060202
2,000,000 آب بها مصرفی اداري 608060302
9,500,000 بهاي برق مصرفی اداري 608060402
8,000,000 آب بهاي پارکها و میادین 608060502

17,000,000 بهاي برق پارك ها و میادین 608060602
5,400,000 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807

675,000 خرید لوازم جزیی ساختمان 608070102
1,080,000 خرید لوازم مصرفی اداري 608070202

288,000 لوازم یدکی وسائط نقلیه 608070302
315,000 لباس کارکنان و لوازم خواب 608070402

2,970,000 سایرموادو لوازم مصرف شدنی 608070502
72,000 لوازم تنظیف 608070602

3,080,000 دیپلماسی شهري 62200
3,080,000 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

3,080,000 راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 622010102
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
7,444,320,203 130,000,000 1,115,986,592 806,021,700 1,680,690,113 1,459,765,551 2,136,851,543 115,004,704 جمع کل

478,356,958 0 76,500,000 65,529,481 118,186,226 106,620,203 108,811,359 2,709,689 اجتماعی و فرهنگی 10000

137,725,202 0 30,000,000 15,826,599 30,489,559 33,809,236 27,599,808 0 توسعه ورزش همگانی 10600

93,558,735 0 25,000,000 14,557,599 19,989,559 19,277,667 14,733,910 0 توسعه و تجهیز فضاهاي ورزشی 10609

82,638,134 0 15,000,000 13,636,998 19,989,559 19,277,667 14,733,910 0 3,000 5,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 2 توسعه و تجهیز زمین هاي ورزشی روباز، 
سطح منطقه 106090202

10,920,601 0 10,000,000 920,601 0 0 0 0 16,667 1,200 متر مربع 1397 1396 منطقه 2 احداث سوله ورزشی الزهرا (جابجایی 
(سوله بحران ناحیه 8 منطقه 2 106091402

44,166,467 0 5,000,000 1,269,000 10,500,000 14,531,569 12,865,898 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی 10610

44,166,467 0 5,000,000 1,269,000 10,500,000 14,531,569 12,865,898 0 2,000 2,500 متر مربع 1397 1397 منطقه 2 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، 
سطح منطقه 106100102

97,919,760 0 21,500,000 12,332,830 17,395,110 23,535,071 23,156,749 0 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700

39,001,430 0 11,500,000 2,532,830 4,968,600 5,000,000 15,000,000 0
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن

مذهبی 10702

30,468,600 0 5,500,000 0 4,968,600 5,000,000 15,000,000 0 5,859 5,200 متر مربع 1397 1393 منطقه 2 کمک به ساخت و توسعه  مسجد محله 
پردیسان قمر بنی هاشم 107021502

8,532,830 0 6,000,000 2,532,830 0 0 0 0 300,000 20
تعداد 
مسجد 1397 1397 منطقه 2 کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، 

سطح منطقه 107023502

58,918,330 0 10,000,000 9,800,000 12,426,510 18,535,071 8,156,749 0 حمایت از توسعه و تجهیز مدارس 10720

58,918,330 0 10,000,000 9,800,000 12,426,510 18,535,071 8,156,749 0 300,000 33
تعداد 
مدرسه 1397 1397 منطقه 2 کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح 

منطقه 107200102

242,711,996 0 25,000,000 37,370,052 70,301,557 49,275,896 58,054,802 2,709,689
توسعه فضاهاي فرهنگی، اجتماعی و 

هنري 10800

118,577,995 0 10,000,000 11,271,722 36,423,172 23,177,361 37,705,740 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی و هنري 10809

118,577,995 0 10,000,000 11,271,722 36,423,172 23,177,361 37,705,740 0 2,500 4,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 2 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی و 
هنري، سطح منطقه 108090102

68,762,489 0 5,000,000 16,330,004 18,880,949 11,807,404 14,034,443 2,709,689 توسعه و تجهیز سراي محله 10811
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مبالغ به هزار ریال
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عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

68,762,489 0 5,000,000 16,330,004 18,880,949 11,807,404 14,034,443 2,709,689 38,216 2,000 متر مربع 1397 1392 منطقه 2 توسعه و تجهیز سراي محله بو علی، 
سراي محله پونک، سراي محله آسمان 108110902

55,371,512 0 10,000,000 9,768,326 14,997,436 14,291,131 6,314,619 0 تعمیر و تجهیز سراي محله 10812

55,371,512 0 10,000,000 9,768,326 14,997,436 14,291,131 6,314,619 0 1,500 6,667 متر مربع 1397 1397 منطقه 2 تعمیر و تجهیز سراي محله، سطح منطقه 108120102

2,860,955,953 130,000,000 488,506,592 309,010,677 637,364,299 697,037,754 568,330,704 30,705,927 حمل و نقل و ترافیک 20000

114,127,405 0 28,000,000 18,325,097 21,958,840 26,846,255 18,997,213 0
توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و

نیمه عمومی غیرریلی 20200

47,158,319 0 10,000,000 6,751,963 9,627,369 11,701,858 9,077,129 0
احداث ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی 

غیرریلی 20203

35,756,467 0 7,000,000 5,551,963 8,500,000 7,884,224 6,820,280 0 772,727 9 ایستگاه 1397 1397 منطقه 2 احداث ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی 
غیرریلی، سطح منطقه 202030102

11,401,852 0 3,000,000 1,200,000 1,127,369 3,817,634 2,256,849 0 2,000 1,500 متر مربع 1397 1397 منطقه 2 نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس،
سطح منطقه 202030202

20,403,566 0 5,000,000 2,621,016 3,510,707 5,170,734 4,101,109 0
تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل و نقل 

عمومی غیر ریلی 20210

14,649,617 0 3,000,000 2,520,053 2,513,963 3,513,939 3,101,662 0 20,000 150 ایستگاه 1397 1397 منطقه 2 تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل و نقل 
عمومی غیرریلی، سطح منطقه 202100102

5,753,949 0 2,000,000 100,963 996,744 1,656,795 999,447 0 200 10,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 2 تعمیر و تجهیز پل پیاده همسطح 
ایستگاه اتوبوس سطح منطقه 202100202

46,565,520 0 13,000,000 8,952,118 8,820,764 9,973,663 5,818,975 0 تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي تندرو 20212

46,565,520 0 13,000,000 8,952,118 8,820,764 9,973,663 5,818,975 0 250,000 52 ایستگاه 1397 1397 منطقه 2 تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي 
تندرو، سطح منطقه 202120102

461,698,363 0 82,500,000 52,747,238 130,775,838 103,461,006 92,214,281 0 افزایش ایمنی و بهره وري معابر 20400

184,988,296 0 35,000,000 22,965,800 53,000,000 36,483,363 37,539,133 0 اجراي عالیم افقی ترافیکی 20408

184,988,296 0 35,000,000 22,965,800 53,000,000 36,483,363 37,539,133 0 40,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 2 اجراي عالیم افقی ترافیکی، سطح منطقه 204080102

55,224,126 0 10,000,000 7,471,721 14,827,085 13,400,000 9,525,320 0 تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی 20410

55,224,126 0 10,000,000 7,471,721 14,827,085 13,400,000 9,525,320 0 10,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 2 تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی، سطح
منطقه 204100102
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مبالغ به هزار ریال
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عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

176,874,388 0 28,000,000 17,072,002 50,548,753 45,830,735 35,422,898 0
تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی 

معابر 20412

153,507,272 0 23,000,000 13,843,629 46,880,543 39,063,518 30,719,582 0 1,000 23,000 متر 1397 1397 منطقه 2 تعمیر و تعویض گاردریل معابر سطح 
منطقه 204120102

23,367,116 0 5,000,000 3,228,373 3,668,210 6,767,217 4,703,316 0 2,000 2,500 متر 1397 1397 منطقه 2 تعمیر و تعویض نرده ایمنی معابر سطح 
منطقه 204120202

20,056,084 0 3,500,000 1,845,115 4,400,000 3,763,225 6,547,744 0 نصب چراغ هاي راهنمایی و رانندگی 20414

19,906,084 0 3,350,000 1,845,115 4,400,000 3,763,225 6,547,744 0 500,000 7 تقاطع 1397 1397 منطقه 2 نصب چراغ هاي راهنمایی و رانندگی، 
سطح منطقه 204140102

150,000 0 150,000 0 0 0 0 0 150,000 1 تقاطع 1397 1397
نصب چراغ هوشمند و عالیم هشدار 

دهنده و خط کشی جهت گذر دانش 
آموزان

204140202

24,555,469 0 6,000,000 3,392,600 8,000,000 3,983,683 3,179,186 0 تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکی 20417

24,555,469 0 6,000,000 3,392,600 8,000,000 3,983,683 3,179,186 0 6,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 2 تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکی، 
سطح منطقه 204170102

47,083,191 0 10,000,000 8,968,359 12,609,236 15,505,596 0 0 توسعه و تجهیز پایانه ها 20500

47,083,191 0 10,000,000 8,968,359 12,609,236 15,505,596 0 0
تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك سوارهاي

درون شهري 20504

47,083,191 0 10,000,000 8,968,359 12,609,236 15,505,596 0 0 1,000 10,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 2 تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك سوارهاي
درون شهري، سطح منطقه 205040102

1,421,847,381 30,000,000 221,406,592 152,218,312 323,348,190 381,197,707 287,470,653 26,205,927
روان سازي عبور و مرور وسایل نقلیه 

موتوري 20900

145,212,843 0 25,000,000 26,193,802 45,008,359 33,997,435 15,013,247 0 طراحی و اصالح هندسی معابر 20914

145,212,843 0 25,000,000 26,193,802 45,008,359 33,997,435 15,013,247 0 3,400 7,353 متر مربع 1397 1397 منطقه 2 طراحی و اصالح هندسی معابر، سطح 
منطقه 209140102

134,619,377 0 20,000,000 16,015,041 21,248,767 29,727,874 47,627,695 0 احداث و توسعه معابر غیر بزرگراهی 20920

134,619,377 0 20,000,000 16,015,041 21,248,767 29,727,874 47,627,695 0 1,875 10,667 متر مکعب 1397 1397 منطقه 2 احداث دیوار حائل معابر سطح منطقه 209200102

281,251,343 30,000,000 66,000,000 15,783,706 55,893,598 63,270,759 24,097,353 26,205,927 احداث و توسعه تقاطع غیر همسطح 20924
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154,056,776 0 15,000,000 10,483,706 29,999,031 48,270,759 24,097,353 26,205,927 20,984 7,700 متر مربع 1397 1392 منطقه 2 احداث و توسعه  پل سواره رو نیایش 
انتهاي بلوار شهرداري جنوبی به شمالی 209240102

47,194,567 0 1,000,000 5,300,000 25,894,567 15,000,000 0 0 14,998 3,460 متر مربع 1397 1394 منطقه 2 احداث لوپ بزرگراه شهید چمران به 
همت 209240402

80,000,000 30,000,000 50,000,000 0 0 0 0 0 24,242 3,300 متر مربع 1398 1397 منطقه 2 احداث رمپ و لوپ بزرگراه آیت اهللا 
هاشمی با بلوار فرحزادي 209240502

534,996,103 0 55,000,000 39,162,102 83,183,033 209,201,639 148,449,329 0
مرمت معابر غیر بزرگراهی شامل لکه 

گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري و 
همسطح سازي دریچه ها

20925

534,996,103 0 55,000,000 39,162,102 83,183,033 209,201,639 148,449,329 0 100 550,000
متر مربع بر
سانتیمتر 1397 1397 منطقه 2 لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري

و همسطح سازي دریچه ها، سطح منطقه 209250102

175,862,257 0 20,000,000 23,270,868 35,308,360 45,000,000 52,283,029 0 نصب و ترمیم سنگدال و جداول 20926

175,862,257 0 20,000,000 23,270,868 35,308,360 45,000,000 52,283,029 0 1,500 13,333 متر 1397 1397 منطقه 2 نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح 
منطقه 209260102

149,905,458 0 35,406,592 31,792,793 82,706,073 0 0 0
بهسازي و نوسازي معابر غیربزرگراهی 

شامل تراش و روکش اساسی 20928

149,905,458 0 35,406,592 31,792,793 82,706,073 0 0 0 100 354,066
متر مربع بر
سانتیمتر 1397 1397 منطقه 2 بهسازي و نوسازي معابر غیر بزرگراهی، 

سطح منطقه 209280102

32,331,953 0 6,200,000 3,252,279 9,256,887 8,715,729 4,907,058 0
روان سازي عبور و مرور معلولین و 

سالمندان 21300

32,331,953 0 6,200,000 3,252,279 9,256,887 8,715,729 4,907,058 0
بهسازي معابرجهت تردد معلولین و 

سالمندان 21302

32,331,953 0 6,200,000 3,252,279 9,256,887 8,715,729 4,907,058 0 2,000 3,100 متر مربع 1397 1397 منطقه 2 بهسازي معابر جهت تردد معلولین و 
سالمندان، سطح منطقه 213020102

779,208,893 100,000,000 139,900,000 73,423,272 139,015,308 157,942,974 164,427,339 4,500,000 روان سازي عبور و مرور پیاده 21400

333,832,499 0 34,000,000 27,431,266 79,999,955 86,000,000 106,401,278 0 احداث و تجهیز پیاده روها 21401

297,454,380 0 24,000,000 22,553,147 74,999,955 73,000,000 102,901,278 0 1,000 24,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 2 احداث و تجهیز پیاده روها، سطح منطقه 214010102

36,378,119 0 10,000,000 4,878,119 5,000,000 13,000,000 3,500,000 0 15,291 3,041 متر مربع 1397 1393 منطقه 2 احداث پیاده رو مسیر کوي فراز 214010202
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100,663,406 0 13,000,000 15,125,206 19,863,049 43,995,321 8,679,830 0
مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح

سازي دریچه 21402

98,823,906 0 11,160,500 15,125,206 19,863,049 43,995,321 8,679,830 0 800 13,951 متر مربع 1397 1397 منطقه 2 مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح
سازي دریچه، سطح منطقه 214020102

1,839,500 0 1,839,500 0 0 0 0 0 1,839,500 1 ندارد 1397 1397 مناسب سازي وضعیت حمل و نقل و 
(ترافیک (شهر دوستدار کودك 214020202

266,046,889 100,000,000 73,500,000 7,900,000 12,489,804 23,947,653 43,709,432 4,500,000 احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده 21403

48,379,216 0 3,500,000 2,900,000 4,989,804 1,986,068 35,003,344 0 40,000 88
متر طول 
عرشه 1397 1397 منطقه 2 احداث پل عابر پیاده سطح منطقه 214030102

67,667,673 0 20,000,000 5,000,000 7,500,000 21,961,585 8,706,088 4,500,000 257,292 263
متر طول 
عرشه 1397 1391 منطقه 2 احداث  پل معلق دره فرحزاد 214030202

150,000,000 100,000,000 50,000,000 0 0 0 0 0 24,351 6,160 متر مربع 1399 1397 منطقه 2 احداث زیرگذر بلوار دریا 214030302

28,568,599 0 6,300,000 5,831,800 6,800,000 4,000,000 5,636,799 0 تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابرپیاده 21404

28,568,599 0 6,300,000 5,831,800 6,800,000 4,000,000 5,636,799 0 2,000 3,150
متر طول 
عرشه 1397 1397 منطقه 2 تعمیر و تجهیز پل هاي عابر پیاده سطح 

منطقه 214040102

50,097,500 0 13,100,000 17,135,000 19,862,500 0 0 0
بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه 

ها 21406

50,097,500 0 13,100,000 17,135,000 19,862,500 0 0 0 800 16,375 متر مربع 1397 1397 منطقه 2 بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه 
ها، سطح منطقه 214060102

4,658,767 0 500,000 76,120 400,000 3,368,487 314,160 0
روان سازي عبور و مرور وسایل نقلیه 

غیرموتوري 21500

4,658,767 0 500,000 76,120 400,000 3,368,487 314,160 0 احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه 21501

4,658,767 0 500,000 76,120 400,000 3,368,487 314,160 0 500,000 1 مجموعه 1397 1397 منطقه 2 خرید و نصب خانه هاي دوچرخه و 
تجهیزات مربوطه سطح منطقه 215010102

3,999,084,933 0 528,480,000 409,458,982 910,139,588 641,135,968 1,428,281,307 81,589,088 خدمات شهري 30000

2,083,906,696 0 193,000,000 195,733,239 420,687,527 317,329,055 875,567,787 81,589,088
توسعه و مدیریت فضاي سبز شهري و 

پیراشهري 30100

674,268,558 0 73,000,000 55,110,540 122,566,022 64,510,524 277,492,384 81,589,088 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه 30102
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95,417,028 0 5,000,000 9,956,647 17,701,640 2,354,925 29,811,816 30,592,000 251 360,000 متر مربع 1397 1390 منطقه 2 احداث و توسعه بوستان اسالم آباد 301020102

204,656,136 0 8,000,000 7,462,895 54,971,000 42,155,599 92,066,642 0 1,090 190,950 متر مربع 1397 1393 منطقه 2 احداث و توسعه بوستانهاي محلی 301020202

140,235,887 0 20,000,000 5,699,998 4,949,414 10,000,000 69,589,387 29,997,088 413 350,000 متر مربع 1397 1392 منطقه 2 احداث و توسعه تفرجگاه، پردیس 
کوهستانی کوه فرحزاد 301020602

233,959,507 0 40,000,000 31,991,000 44,943,968 10,000,000 86,024,539 21,000,000 2,016 120,000 متر مربع 1397 1392 منطقه 2 احداث و توسعه  پارك پرواز 301020702

482,031,776 0 42,000,000 59,686,002 88,718,716 55,511,061 236,115,997 0 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري 30103

482,031,776 0 42,000,000 59,686,002 88,718,716 55,511,061 236,115,997 0 500 84,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 2 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري،
سطح منطقه 301030102

552,117,016 0 48,000,000 56,987,078 114,270,447 112,385,050 220,474,441 0
باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها 

وفضاي سبز 30104

457,702,142 0 38,000,000 43,686,127 97,290,541 94,904,991 183,820,483 0 1,500 25,333 متر مربع 1397 1397 منطقه 2 بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و 
فضاي سبز، سطح منطقه 301040102

94,414,874 0 10,000,000 13,300,951 16,979,906 17,480,059 36,653,958 0 150 66,667 تعداد 1397 1397 منطقه 2 تامین درخت و درختچه و گل و گیاه 
سطح منطقه 301040202

375,489,346 0 30,000,000 23,949,619 95,132,342 84,922,420 141,484,965 0
طراحی و اجراي شبکه هاي آبرسانی 

فضاي سبز 30107

375,489,346 0 30,000,000 23,949,619 95,132,342 84,922,420 141,484,965 0 800 37,500 متر مربع 1397 1397 منطقه 2 طراحی و اجراي شبکه هاي آبرسانی 
فضاي سبز، سطح منطقه 301070102

724,399,719 0 66,500,000 61,361,005 155,375,747 81,735,907 359,427,060 0 زیباسازي منظر شهري 30200

160,131,936 0 11,000,000 9,571,136 33,661,274 28,000,000 77,899,526 0 رنگ آمیزي و پاکسازي نما 30201

160,131,936 0 11,000,000 9,571,136 33,661,274 28,000,000 77,899,526 0 40 275,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 2 رنگ آمیزي و پاکسازي نما، سطح منطقه 302010102

35,265,174 0 7,000,000 2,105,333 8,797,725 5,894,620 11,467,496 0
تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، تزئینی، 

مجسمه و تندیس 30203

35,265,174 0 7,000,000 2,105,333 8,797,725 5,894,620 11,467,496 0 7,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 2 تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، تزیینی، 
مجسمه و تندیس، سطح منطقه 302030102

195,138,781 0 30,000,000 28,442,657 74,700,579 19,973,739 42,021,806 0 ساماندهی میادین و معابر خاص شهر 30204

195,138,781 0 30,000,000 28,442,657 74,700,579 19,973,739 42,021,806 0 3,000 10,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 2 ساماندهی میادین و معابر خاص شهر، 
سرو-صنعت-کاج 302040102
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292,804,975 0 14,000,000 19,991,879 25,180,654 17,698,200 215,934,242 0 نورپردازي و زیباسازي معابر 30206

292,804,975 0 14,000,000 19,991,879 25,180,654 17,698,200 215,934,242 0 500 28,000 مورد 1397 1397 منطقه 2 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح 
منطقه 302060102

4,153,225 0 1,000,000 1,050,000 492,834 1,000,000 610,391 0
تهیه و نصب پالك شناسایی اماکن و 

معابر 30207

4,153,225 0 1,000,000 1,050,000 492,834 1,000,000 610,391 0 100 10,000 تعداد 1397 1397 منطقه 2 تهیه و نصب پالك شناسایی اماکن و 
معابر، سطح منطقه 302070102

36,905,628 0 3,500,000 200,000 12,542,681 9,169,348 11,493,599 0 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی 30208

36,905,628 0 3,500,000 200,000 12,542,681 9,169,348 11,493,599 0 500 7,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 2 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی، سطح 
منطقه 302080102

91,347,048 0 37,480,000 19,494,310 34,372,738 0 0 0 مدیریت پسماند 30400

91,347,048 0 37,480,000 19,494,310 34,372,738 0 0 0
احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع 

آوري و پردازش پسماند 30406

69,724,057 0 26,000,000 16,436,551 27,287,506 0 0 0 31,096 3,000 متر مربع 1397 1395 منطقه 2 احداث و تجهیز سوله بازیافت خیابان 
سازمان آب زیر پل والیت 304060102

21,622,991 0 11,480,000 3,057,759 7,085,232 0 0 0 8,000 1,435 عدد 1397 1397 منطقه 2 خرید مخازن پسماند 304060302

993,370,277 0 169,500,000 127,369,970 286,269,105 231,644,132 178,587,070 0
مدیریت شبکه جمع آوري و دفع آب 

هاي سطحی 30700

25,705,713 0 3,500,000 4,299,862 6,407,677 3,998,174 7,500,000 0
کنترل و پایش آب هاي سطحی و 

زیرزمینی 30702

25,705,713 0 3,500,000 4,299,862 6,407,677 3,998,174 7,500,000 0 600 5,833 متر مکعب 1397 1397 منطقه 2 کنترل و پایش آب هاي سطحی و 
زیرزمینی، سطح منطقه 307020102

566,898,690 0 138,000,000 98,681,356 178,370,659 115,000,000 36,846,675 0
احداث و بهسازي شبکه هاي اصلی 
هدایت و جمع آوري آبهاي سطحی 30703

348,864,760 0 63,000,000 44,285,000 105,175,761 105,000,000 31,403,999 0 1,150 54,772 متر مکعب 1397 1397 منطقه 2
احداث و بهسازي شبکه هاي اصلی 

هدایت و جمع آوري آبهاي سطحی، 
سطح منطقه

307030102

79,968,116 0 25,000,000 14,983,926 24,541,514 10,000,000 5,442,676 0 6,270 15,148 متر مکعب 1397 1393 منطقه 2 احداث و بهسازي جمع آوري آبهاي 
سطحی، سیل برگردان غرب 307030202
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کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

138,065,814 0 50,000,000 39,412,430 48,653,384 0 0 0 2,973 50,000 متر مکعب 1397 1395 منطقه 2 احداث و بهسازي  جمع آوري آبهاي 
سطحی ، بزرگراه شهید چمران 307030302

34,142,461 0 2,000,000 2,007,955 10,628,891 4,906,000 14,599,615 0

مرمت و نگهداري شبکه اصلی جمع 
آوري آبهاي سطحی شامل مسیل ها و 
کانال هاي سرپوشیده، روباز، مدفون، 

منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و 
رسوب گیر

30704

34,142,461 0 2,000,000 2,007,955 10,628,891 4,906,000 14,599,615 0 500 4,000 متر مکعب 1397 1397 منطقه 2

مرمت، بهسازي و توسعه 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

36,024,607 0 5,000,000 2,939,538 5,687,782 2,739,982 19,657,305 0 الیروبی و بازسازي قنوات 30706

36,024,607 0 5,000,000 2,939,538 5,687,782 2,739,982 19,657,305 0 400 12,500 متر مکعب 1397 1397 منطقه 2 الیروبی و بازسازي قنوات، سطح منطقه 307060102

174,347,173 0 14,000,000 12,566,259 46,196,081 59,999,976 41,584,857 0

بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعی 
جمع آوري آبهاي سطحی(شامل بهبود 

عملکرد و ظرفیت، اجراي روشهاي نوین 
و سرپوشیده سازي انهار، آشغال و 

(رسوبگیر

30707

174,347,173 0 14,000,000 12,566,259 46,196,081 59,999,976 41,584,857 0 1,000 14,000 متر طول 1397 1397 منطقه 2

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه 
فرعی جمع آوري آبهاي سطحی (شامل 

بهبود عملکرد و ظرفیت، اجراي روش 
هاي نوین و سرپوشیده سازي انهار، 
آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه

307070102

156,251,633 0 7,000,000 6,875,000 38,978,015 45,000,000 58,398,618 0

مرمت و نگهداري شبکه فرعی جمع 
آوري آبهاي سطحی شامل انهار، جداول، 
پل فلزي، دریچه، سنگدال، آشغال گیر و 

رسوبگیر

30708
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اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

156,251,633 0 7,000,000 6,875,000 38,978,015 45,000,000 58,398,618 0 500 14,000 متر طول 1397 1397 منطقه 2

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه 
فرعی جمع آوري آبهاي سطحی (شامل 

انهار، جداول، پل فلزي، دریچه،  
سنگدال، آشغالگیر و رسوب گیر) سطح 

منطقه

307080102

106,061,193 0 62,000,000 5,500,458 13,434,471 10,426,874 14,699,390 0
توسعه و نگهداري تأسیسات وتسهیالت 

خدمات شهري 31000

46,496,568 0 10,000,000 4,600,298 9,935,197 9,149,183 12,811,890 0
احداث سرویس هاي بهداشتی عمومی در

معابر 31001

46,496,568 0 10,000,000 4,600,298 9,935,197 9,149,183 12,811,890 0 100,000 100 چشمه 1397 1397 منطقه 2 احداث سرویس هاي بهداشتی عمومی در
معابر، سطح منطقه 310010102

50,000,000 0 50,000,000 0 0 0 0 0 احداث و توسعه محلهاي اسکان کارگري 31006

25,000,000 0 25,000,000 0 0 0 0 0 15,625 1,600 متر مربع 1397 1397 منطقه 2 اسکان کارگري شهرك هما (نواحی 2 و 
3) 310060302

25,000,000 0 25,000,000 0 0 0 0 0 15,625 1,600 متر مربع 1397 1397 منطقه 2 (اسکان کارگري مخابرات (نواحی 5 و 6 310060402

9,564,625 0 2,000,000 900,160 3,499,274 1,277,691 1,887,500 0
تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس 

هاي بهداشتی عمومی در معابر 31008

9,564,625 0 2,000,000 900,160 3,499,274 1,277,691 1,887,500 0 10,000 200 چشمه 1397 1397 منطقه 2
تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس 
هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح 

منطقه
310080102

105,922,359 0 22,500,000 22,022,560 15,000,000 14,971,626 31,428,173 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000

105,922,359 0 22,500,000 22,022,560 15,000,000 14,971,626 31,428,173 0
تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان هاي 

اداري 60600

105,922,359 0 22,500,000 22,022,560 15,000,000 14,971,626 31,428,173 0
بازسازي و تعمیرات اساسی ساختمان 

هاي اداري 60603

105,922,359 0 22,500,000 22,022,560 15,000,000 14,971,626 31,428,173 0 5,000 4,500 متر مربع 1397 1397 منطقه 2 مقاوم سازي، بازسازي و تعمیرات اساسی
ساختمان هاي اداري، سطح منطقه 606030102
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

1,292,886,795 جمع کل
9,400,000 اجتماعی و فرهنگی 10000
5,000,000 پیشگیري،کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی 10400
5,000,000 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
5,000,000 نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 104030403
4,400,000 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700
4,400,000 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10716
1,500,000 اجراي برنامه هاي ارزشی و معنوي 107160103
2,900,000 ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 107160203
1,800,000 حمل و نقل و ترافیک 20000
1,800,000 آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک 21800
1,800,000 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیک 21801
1,800,000 آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 218010103

362,700,000 خدمات شهري 30000
165,400,000 توسعه و مدیریت فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
165,400,000 نگهداري فضاهاي سبز 30106
165,400,000 نگهداري فضاي سبز 301060103
194,000,000 مدیریت پسماند 30400
194,000,000 رفت و روب شهري 30408
194,000,000 رفت و روب شهري 304080103

3,300,000 بهبود محیط زیست شهري 30900
3,300,000 کنترل جمعیت حیوانات بالصاحب و ناقل بیماري به انسان 30903
3,300,000 مبارزه با جانوران مضر شهري 309030103

12,358,000 ایمنی و مدیریت بحران 40000
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

12,358,000 کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 40300
12,358,000 افزایش ایمنی اماکن 40306
2,358,000 افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 403060203

10,000,000 الیروبی کانال ها،مسیل ها و حوضچه هاي رسوبگیر 403060403
906,628,795 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
904,388,795 امور پشتیبانی 60800
27,994,882 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
21,405,934 حقوق کارمندان  ثابت 608010203

4,376,559 دستمزد کارگران رسمی 608010303
2,212,389 حقوق مامورین انتظامی 608010403

417,566,331 مزایا و کمک ها 60802
169,603,444 مزایاي کارمندان ثابت 608020203
11,151,880 هزینه ناهار 608020303

1,037,406 مزایاي کارگران رسمی 608020403
4,380,531 مزایاي مامورین انتظامی 608020503

126,970,917 فوق العاده ،اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاري 608020603
77,725,227 بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی 3درصد پس انداز 608020703

6,420,780 کمک غیر نقدي ، کمک  عائله مندي ، بن کاالهاي اساسی کارگران و ایاب و ذهاب 608020803
20,276,146 پاداش و عیدي 608020903
1,080,000 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803
1,080,000 پست، اینترنت و تلفن 608030403

36,000,000 اجاره بهاء و کرایه 60804
36,000,000 کرایه وسائط نقلیه 608040103

377,311,582 خدمات قراردادي 60805
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

1,170,000 نگهداري و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات 608050103
265,500 نگهداري و تعمیرات وسایل اداري 608050203
720,000 نگهداري و تعمیرات جزئی ماشین آالت و وسایط نقلیه 608050303
720,000 تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس 608050403
40,000 خدمات قراردادي،هزینه هاي بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهاي دسته چک و غیره 608050503

1,350,000 حق الجلسه،حق الزحمه ،حق التدریس 608050603
370,546,082 تامین نیروي انسانی شامل کارگري - کارمندي و غیره 608050903

2,500,000 بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزي 608051003
38,100,000 هزینه سوخت 60806
5,200,000 سوخت دستگاههاي حرارتی 608060103
1,100,000 سوخت وسائل نقلیه 608060203
3,000,000 آب بها مصرفی اداري 608060303
9,500,000 بهاي برق مصرفی اداري 608060403
6,800,000 آب بهاي پارکها و میادین 608060503

12,500,000 بهاي برق پارك ها و میادین 608060603
6,336,000 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807

765,000 خرید لوازم جزیی ساختمان 608070103
1,080,000 خرید لوازم مصرفی اداري 608070203

630,000 لوازم یدکی وسائط نقلیه 608070303
126,000 لباس کارکنان و لوازم خواب 608070403

3,150,000 سایرموادو لوازم مصرف شدنی 608070503
585,000 لوازم تنظیف 608070603

2,240,000 دیپلماسی شهري 62200
2,240,000 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

2,240,000 راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 622010103
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
5,546,948,771 0 733,224,240 838,199,383 1,299,960,184 1,134,934,270 1,540,630,694 0 جمع کل

666,552,605 0 156,000,000 126,894,657 122,565,004 144,476,866 116,616,078 0 اجتماعی و فرهنگی 10000

266,963,227 0 42,000,000 72,119,376 51,523,067 73,544,834 27,775,950 0 توسعه ورزش همگانی 10600

246,962,842 0 40,000,000 69,828,101 48,280,067 69,035,524 19,819,150 0 توسعه و تجهیز فضاهاي ورزشی 10609

246,962,842 0 40,000,000 69,828,101 48,280,067 69,035,524 19,819,150 0 53,894 4,400 متر مربع 1397 1393 منطقه 3 تملک، احداث و تجهیز مجموعه فرهنگی
ورزشی محله ده ونک 106090103

20,000,385 0 2,000,000 2,291,275 3,243,000 4,509,310 7,956,800 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی 10610

20,000,385 0 2,000,000 2,291,275 3,243,000 4,509,310 7,956,800 0 2,000 1,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 3 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، 
سطح منطقه 106100103

41,903,564 0 11,500,000 10,714,264 6,500,000 7,366,500 5,822,800 0 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700

10,134,264 0 5,000,000 5,134,264 0 0 0 0
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن

مذهبی 10702

10,134,264 0 5,000,000 5,134,264 0 0 0 0 103,093 49
تعداد 
مسجد 1397 1397 منطقه 3 کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، 

سطح منطقه 107022103

31,769,300 0 6,500,000 5,580,000 6,500,000 7,366,500 5,822,800 0 حمایت از توسعه و تجهیز مدارس 10720

31,769,300 0 6,500,000 5,580,000 6,500,000 7,366,500 5,822,800 0 64,356 101
تعداد 
مدرسه 1397 1397 منطقه 3 کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح 

منطقه 107200103

357,685,814 0 102,500,000 44,061,017 64,541,937 63,565,532 83,017,328 0
توسعه فضاهاي فرهنگی، اجتماعی و 

هنري 10800

65,000,000 0 65,000,000 0 0 0 0 0 توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري 10801

15,000,000 0 15,000,000 0 0 0 0 0 25,000 600 متر مربع 1397 1397 منطقه 3 احداث خانه شاعران 108010903

50,000,000 0 50,000,000 0 0 0 0 0 10,000 5,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 3 کمک به احداث و توسعه بیمارستان 
مبارزه با سرطان 108011003

256,279,579 0 30,500,000 34,083,953 54,748,472 58,598,170 78,348,984 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی و هنري 10809

83,063,964 0 12,000,000 11,174,547 19,857,450 19,351,302 20,680,665 0 4,000 3,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 3 نگهداري  بوستان بهشت مادران 108090203

173,215,615 0 18,500,000 22,909,406 34,891,022 39,246,868 57,668,319 0 2,500 7,400 متر مربع 1397 1397 منطقه 3 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی و 
هنري، سطح منطقه 108090303
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
36,406,235 0 7,000,000 9,977,064 9,793,465 4,967,362 4,668,344 0 تعمیر و تجهیز سراي محله 10812

36,406,235 0 7,000,000 9,977,064 9,793,465 4,967,362 4,668,344 0 1,500 4,667 متر مربع 1397 1397 منطقه 3 تعمیر و تجهیز سراي محله، سطح منطقه 108120103

2,356,756,260 0 235,000,000 303,885,754 632,638,123 439,397,865 745,834,518 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

53,259,291 0 14,500,000 5,362,989 7,757,367 11,217,619 14,421,316 0
توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و

نیمه عمومی غیرریلی 20200

20,436,334 0 5,500,000 748,197 3,564,278 3,778,965 6,844,894 0
احداث ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی 

غیرریلی 20203

13,245,486 0 4,000,000 694,014 2,331,578 2,500,000 3,719,894 0 500,000 8 ایستگاه 1397 1397 منطقه 3 احداث ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی 
غیرریلی، سطح منطقه 202030103

7,190,848 0 1,500,000 54,183 1,232,700 1,278,965 3,125,000 0 2,000 750 متر مربع 1397 1397 منطقه 3 نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس 
سطح منطقه 202030203

15,556,635 0 4,500,000 1,198,180 1,897,744 4,494,267 3,466,444 0
تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل و نقل 

عمومی غیر ریلی 20210

11,163,455 0 3,500,000 850,000 1,297,744 3,494,267 2,021,444 0 20,000 175 ایستگاه 1397 1397 منطقه 3 تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل و نقل 
عمومی غیرریلی، سطح منطقه 202100103

4,393,180 0 1,000,000 348,180 600,000 1,000,000 1,445,000 0 200 5,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 3 تعمیر و تجهیز پل پیاده همسطح 
ایستگاه اتوبوس سطح منطقه 202100203

17,266,322 0 4,500,000 3,416,612 2,295,345 2,944,387 4,109,978 0 تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي تندرو 20212

17,266,322 0 4,500,000 3,416,612 2,295,345 2,944,387 4,109,978 0 250,000 18 ایستگاه 1397 1397 منطقه 3 تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي 
تندرو، سطح منطقه 202120103

272,023,561 0 52,500,000 33,417,917 56,700,702 63,533,056 65,871,886 0 افزایش ایمنی و بهره وري معابر 20400

158,813,199 0 25,000,000 18,168,630 34,884,645 38,872,759 41,887,165 0 اجراي عالیم افقی ترافیکی 20408

158,813,199 0 25,000,000 18,168,630 34,884,645 38,872,759 41,887,165 0 25,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 3 اجراي عالیم افقی ترافیکی، سطح منطقه 204080103

29,404,221 0 8,500,000 5,542,171 6,519,261 7,999,789 843,000 0 تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی 20410

29,404,221 0 8,500,000 5,542,171 6,519,261 7,999,789 843,000 0 8,500,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 3 تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی، سطح
منطقه 204100103

44,692,953 0 9,000,000 5,270,002 7,873,917 9,018,581 13,530,453 0
تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی 

معابر 20412
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کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

36,270,175 0 7,500,000 4,720,002 6,275,696 6,273,024 11,501,453 0 1,000 7,500 متر 1397 1397 منطقه 3 تعمیر و تعویض گاردریل معابر سطح 
منطقه 204120103

8,422,778 0 1,500,000 550,000 1,598,221 2,745,557 2,029,000 0 2,000 750 متر 1397 1397 منطقه 3 تعمیر و تعویض نرده ایمنی معابر سطح 
منطقه 204120203

7,956,700 0 2,000,000 309,700 1,910,000 1,953,000 1,784,000 0 نصب چراغ هاي راهنمایی و رانندگی 20414

7,806,700 0 1,850,000 309,700 1,910,000 1,953,000 1,784,000 0 500,000 4 تقاطع 1397 1397 منطقه 3 نصب چراغ هاي راهنمایی و رانندگی، 
سطح منطقه 204140103

150,000 0 150,000 0 0 0 0 0 150,000 1 تقاطع 1397 1397
نصب چراغ هوشمند و عالیم هشدار 

دهنده و خط کشی جهت گذر دانش 
آموزان

204140203

31,156,488 0 8,000,000 4,127,414 5,512,879 5,688,927 7,827,268 0 تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکی 20417

31,156,488 0 8,000,000 4,127,414 5,512,879 5,688,927 7,827,268 0 8,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 3 تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکی، 
سطح منطقه 204170103

29,337,387 0 7,000,000 5,881,910 5,796,147 7,069,830 3,589,500 0 توسعه و تجهیز پایانه ها 20500

29,337,387 0 7,000,000 5,881,910 5,796,147 7,069,830 3,589,500 0
تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك سوارهاي

درون شهري 20504

29,337,387 0 7,000,000 5,881,910 5,796,147 7,069,830 3,589,500 0 1,000 7,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 3 تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك سوارهاي
درون شهري، سطح منطقه 205040103

1,552,654,032 0 114,000,000 209,859,267 444,814,976 258,997,513 524,982,276 0
روان سازي عبور و مرور وسایل نقلیه 

موتوري 20900

58,872,416 0 8,000,000 6,786,265 14,928,310 13,127,352 16,030,489 0 طراحی و اصالح هندسی معابر 20914

58,872,416 0 8,000,000 6,786,265 14,928,310 13,127,352 16,030,489 0 2,500 3,200 متر مربع 1397 1397 منطقه 3 طراحی و اصالح هندسی معابر، سطح 
منطقه 209140103

66,122,542 0 10,000,000 18,597,092 9,985,757 9,720,613 17,819,080 0 احداث و توسعه معابر غیر بزرگراهی 20920

66,122,542 0 10,000,000 18,597,092 9,985,757 9,720,613 17,819,080 0 1,656 6,039 متر مکعب 1397 1397 منطقه 3 احداث دیوار حائل معابر، سطح منطقه 209200103

221,977,514 0 20,000,000 104,362,324 97,615,190 0 0 0 احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه ها 20922

221,977,514 0 20,000,000 104,362,324 97,615,190 0 0 0 4,789 35,000 متر مربع 1397 1395 منطقه 3 احداث دوربرگردان مدرس- آفریقا 209220203
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مبالغ به هزار ریال
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1397
عملکرد سال 

1396
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عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

833,865,040 0 45,000,000 46,912,816 118,494,994 189,675,423 433,781,807 0
مرمت معابر غیر بزرگراهی شامل لکه 

گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري و 
همسطح سازي دریچه ها

20925

833,865,040 0 45,000,000 46,912,816 118,494,994 189,675,423 433,781,807 0 150 300,000
متر مربع بر
سانتیمتر 1397 1397 منطقه 3 لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري

و همسطح سازي دریچه ها، سطح منطقه 209250103

147,630,281 0 11,000,000 6,914,531 25,890,725 46,474,125 57,350,900 0 نصب و ترمیم سنگدال و جداول 20926

147,630,281 0 11,000,000 6,914,531 25,890,725 46,474,125 57,350,900 0 1,000 11,000 متر 1397 1397 منطقه 3 نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح 
منطقه 209260103

224,186,239 0 20,000,000 26,286,239 177,900,000 0 0 0
بهسازي و نوسازي معابر غیربزرگراهی 

شامل تراش و روکش اساسی 20928

224,186,239 0 20,000,000 26,286,239 177,900,000 0 0 0 150 133,333
متر مربع بر
سانتیمتر 1397 1397 منطقه 3 بهسازي و نوسازي معابر غیر بزرگراهی، 

سطح منطقه 209280103

32,576,809 0 6,700,000 4,117,540 6,999,272 5,166,997 9,593,000 0
روان سازي عبور و مرور معلولین و 

سالمندان 21300

32,576,809 0 6,700,000 4,117,540 6,999,272 5,166,997 9,593,000 0
بهسازي معابرجهت تردد معلولین و 

سالمندان 21302

32,576,809 0 6,700,000 4,117,540 6,999,272 5,166,997 9,593,000 0 2,000 3,350 متر مربع 1397 1397 منطقه 3 بهسازي معابر جهت تردد معلولین و 
سالمندان، سطح منطقه 213020103

416,905,180 0 40,300,000 45,246,131 110,569,659 93,412,850 127,376,540 0 روان سازي عبور و مرور پیاده 21400

331,401,564 0 25,000,000 28,865,072 71,893,980 79,912,850 125,729,662 0
مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح

سازي دریچه 21402

329,562,064 0 23,160,500 28,865,072 71,893,980 79,912,850 125,729,662 0 1,000 23,161 متر مربع 1397 1397 منطقه 3 مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح
سازي دریچه، سطح منطقه 214020103

1,839,500 0 1,839,500 0 0 0 0 0 1,839,500 1 ندارد 1397 1397 مناسب سازي وضعیت حمل و نقل و 
(ترافیک (شهر دوستدار کودك 214020203

34,581,865 0 8,000,000 5,608,013 5,826,974 13,500,000 1,646,878 0 تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابرپیاده 21404

34,581,865 0 8,000,000 5,608,013 5,826,974 13,500,000 1,646,878 0 2,000 4,000
متر طول 
عرشه 1397 1397 منطقه 3 تعمیر و تجهیز پل هاي عابر پیاده سطح 

منطقه 214040103
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 
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عملکرد سال 
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عملکرد سال  
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سالهاي قبل قیمت واحد 
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شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

50,921,751 0 7,300,000 10,773,046 32,848,705 0 0 0
بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه 

ها 21406

50,921,751 0 7,300,000 10,773,046 32,848,705 0 0 0 1,000 7,300 متر مربع 1397 1397 منطقه 3 بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه 
ها، سطح منطقه 214060103

2,331,265,189 0 324,224,240 373,297,937 516,088,319 491,085,449 626,569,244 0 خدمات شهري 30000

1,142,864,814 0 100,314,240 128,182,505 267,292,955 287,783,478 359,291,636 0
توسعه و مدیریت فضاي سبز شهري و 

پیراشهري 30100

102,195,681 0 20,000,000 36,037,750 46,157,931 0 0 0 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه 30102

102,195,681 0 20,000,000 36,037,750 46,157,931 0 0 0 1,490 13,421 متر مربع 1397 1397 منطقه 3 تعمیر و تجهیز بوستان طالقانی 301020103

319,814,231 0 25,000,000 34,903,018 52,435,854 84,853,325 122,622,034 0 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري 30103

319,814,231 0 25,000,000 34,903,018 52,435,854 84,853,325 122,622,034 0 500 50,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 3 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري،
سطح منطقه 301030103

511,158,593 0 30,000,000 36,425,482 111,950,326 136,135,499 196,647,286 0
باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها 

وفضاي سبز 30104

450,423,221 0 23,000,000 27,369,906 101,323,281 114,898,698 183,831,336 0 1,500 15,333 متر مربع 1397 1397 منطقه 3 بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و 
فضاي سبز، سطح منطقه 301040103

60,735,372 0 7,000,000 9,055,576 10,627,045 21,236,801 12,815,950 0 150 46,667 تعداد 1397 1397 منطقه 3 تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، 
سطح منطقه 301040203

209,696,309 0 25,314,240 20,816,255 56,748,844 66,794,654 40,022,316 0
طراحی و اجراي شبکه هاي آبرسانی 

فضاي سبز 30107

209,696,309 0 25,314,240 20,816,255 56,748,844 66,794,654 40,022,316 0 720 35,159 متر مربع 1397 1397 منطقه 3 طراحی و اجراي شبکه هاي آبرسانی 
فضاي سبز، سطح منطقه 301070103

414,195,158 0 76,500,000 56,559,218 72,602,860 85,057,299 123,475,781 0 زیباسازي منظر شهري 30200

91,228,610 0 8,000,000 10,000,068 9,220,586 33,345,012 30,662,944 0 رنگ آمیزي و پاکسازي نما 30201

91,228,610 0 8,000,000 10,000,068 9,220,586 33,345,012 30,662,944 0 40 200,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 3 رنگ آمیزي و پاکسازي نما، سطح منطقه 302010103

10,316,296 0 1,400,000 2,000,000 470,160 1,970,966 4,475,170 0
تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، تزئینی، 

مجسمه و تندیس 30203
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 
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عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  
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سالهاي قبل قیمت واحد 
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سال 
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عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

10,316,296 0 1,400,000 2,000,000 470,160 1,970,966 4,475,170 0 2,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 3 تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، تزیینی، 
مجسمه و تندیس، سطح منطقه 302030103

266,543,117 0 60,000,000 37,999,045 55,303,080 39,345,985 73,895,007 0 ساماندهی میادین و معابر خاص شهر 30204

231,543,117 0 25,000,000 37,999,045 55,303,080 39,345,985 73,895,007 0 3,000 8,333 متر مربع 1397 1397 منطقه 3 ساماندهی میادین  میدان ونک - 
میرداماد - ولی عصر - شریعتی 302040203

35,000,000 0 35,000,000 0 0 0 0 0 14,000 2,500 متر مربع 1397 1397 منطقه 3 ساماندهی محدوده زیرگذر آرش - 
اسفندیار 302040503

25,734,230 0 5,000,000 4,220,969 3,199,000 5,916,936 7,397,325 0 نورپردازي و زیباسازي معابر 30206

25,734,230 0 5,000,000 4,220,969 3,199,000 5,916,936 7,397,325 0 500 10,000 مورد 1397 1397 منطقه 3 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح 
منطقه 302060103

1,828,051 0 350,000 220,000 300,000 458,400 499,651 0
تهیه و نصب پالك شناسایی اماکن و 

معابر 30207

1,828,051 0 350,000 220,000 300,000 458,400 499,651 0 100 3,500 تعداد 1397 1397 منطقه 3 تهیه و نصب پالك شناسایی اماکن و 
معابر، سطح منطقه 302070103

18,544,854 0 1,750,000 2,119,136 4,110,034 4,020,000 6,545,684 0 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی 30208

18,544,854 0 1,750,000 2,119,136 4,110,034 4,020,000 6,545,684 0 500 3,500 متر مربع 1397 1397 منطقه 3 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی، سطح 
منطقه 302080103

16,208,998 0 7,910,000 5,258,998 3,040,000 0 0 0 مدیریت پسماند 30400

16,208,998 0 7,910,000 5,258,998 3,040,000 0 0 0
احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع 

آوري و پردازش پسماند 30406

16,208,998 0 7,910,000 5,258,998 3,040,000 0 0 0 8,000 989 عدد 1397 1397 منطقه 3 خرید مخازن پسماند 304060303

737,926,197 0 134,200,000 178,344,767 169,848,822 115,347,558 140,185,050 0
مدیریت شبکه جمع آوري و دفع آب 

هاي سطحی 30700

101,710,314 0 44,200,000 57,510,314 0 0 0 0
احداث و بهسازي شبکه هاي اصلی 
هدایت و جمع آوري آبهاي سطحی 30703

101,710,314 0 44,200,000 57,510,314 0 0 0 0 1,000 44,200 متر مکعب 1397 1397 منطقه 3
احداث و بهسازي شبکه هاي اصلی 

هدایت و جمع آوري آبهاي سطحی،سطح
منطقه

307030103
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مبالغ به هزار ریال
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عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

90,752,247 0 5,000,000 6,479,946 27,858,569 28,961,188 22,452,544 0

مرمت و نگهداري شبکه اصلی جمع 
آوري آبهاي سطحی شامل مسیل ها و 
کانال هاي سرپوشیده، روباز، مدفون، 

منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و 
رسوب گیر

30704

90,752,247 0 5,000,000 6,479,946 27,858,569 28,961,188 22,452,544 0 500 10,000 متر مکعب 1397 1397 منطقه 3

مرمت، بهسازي و توسعه 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

233,772,000 0 40,000,000 51,857,866 69,610,207 33,493,723 38,810,204 0 الیروبی و بازسازي قنوات 30706

233,772,000 0 40,000,000 51,857,866 69,610,207 33,493,723 38,810,204 0 400 100,000 متر مکعب 1397 1397 منطقه 3 الیروبی و بازسازي قنوات، سطح منطقه 307060103

185,287,127 0 35,000,000 47,496,734 39,961,316 34,896,287 27,932,790 0

بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعی 
جمع آوري آبهاي سطحی(شامل بهبود 

عملکرد و ظرفیت، اجراي روشهاي نوین 
و سرپوشیده سازي انهار، آشغال و 

(رسوبگیر

30707

185,287,127 0 35,000,000 47,496,734 39,961,316 34,896,287 27,932,790 0 1,000 35,000 متر طول 1397 1397 منطقه 3

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه 
فرعی جمع آوري آبهاي سطحی (شامل 

بهبود عملکرد و ظرفیت، اجراي روش 
هاي نوین و سرپوشیده سازي انهار، 
آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه

307070103

126,404,509 0 10,000,000 14,999,907 32,418,730 17,996,360 50,989,512 0

مرمت و نگهداري شبکه فرعی جمع 
آوري آبهاي سطحی شامل انهار، جداول، 
پل فلزي، دریچه، سنگدال، آشغال گیر و 

رسوبگیر

30708

126,404,509 0 10,000,000 14,999,907 32,418,730 17,996,360 50,989,512 0 500 20,000 متر طول 1397 1397 منطقه 3

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه 
فرعی جمع آوري آبهاي سطحی (شامل 

انهار، جداول، پل فلزي، دریچه،  
سنگدال، آشغالگیر و رسوب گیر) سطح 

منطقه

307080103
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جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 منطقه 3
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

17,570,022 0 2,800,000 4,952,449 3,303,682 2,897,114 3,616,777 0
توسعه و نگهداري تأسیسات وتسهیالت 

خدمات شهري 31000

17,570,022 0 2,800,000 4,952,449 3,303,682 2,897,114 3,616,777 0
تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس 

هاي بهداشتی عمومی در معابر 31008

17,570,022 0 2,800,000 4,952,449 3,303,682 2,897,114 3,616,777 0 10,000 280 چشمه 1397 1397 منطقه 3
تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس 
هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح 

منطقه
310080103

2,500,000 0 2,500,000 0 0 0 0 0
پژوهش هاي کاربردي ماموریت خدمات 

شهري 31400

2,500,000 0 2,500,000 0 0 0 0 0
مطالعه و پژوهش هاي ماموریت خدمات 

شهري 31401

2,500,000 0 2,500,000 0 0 0 0 0 250 10,000 نفر ساعت 1397 1397 منطقه 3 مطالعه ساماندهی میدان اختیاریه 314010103

192,374,717 0 18,000,000 34,121,035 28,668,738 59,974,090 51,610,854 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000

192,374,717 0 18,000,000 34,121,035 28,668,738 59,974,090 51,610,854 0
تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان هاي 

اداري 60600

192,374,717 0 18,000,000 34,121,035 28,668,738 59,974,090 51,610,854 0
بازسازي و تعمیرات اساسی ساختمان 

هاي اداري 60603

192,374,717 0 18,000,000 34,121,035 28,668,738 59,974,090 51,610,854 0 5,000 3,600 متر مربع 1397 1397 منطقه 3 مقاوم سازي، بازسازي و تعمیرات اساسی
ساختمان هاي اداري، سطح منطقه 606030103
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جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 منطقه 3
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

1,857,391,251 جمع کل
12,000,000 اجتماعی و فرهنگی 10000

6,000,000 پیشگیري،کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی 10400
6,000,000 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
6,000,000 نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 104030404
6,000,000 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700
6,000,000 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10716
2,500,000 اجراي برنامه هاي ارزشی و معنوي 107160104
3,500,000 ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 107160204

562,500 حمل و نقل و ترافیک 20000
562,500 آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک 21800
562,500 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیک 21801
562,500 آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 218010104

643,500,000 خدمات شهري 30000
338,000,000 توسعه و مدیریت فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
258,000,000 نگهداري فضاهاي سبز 30106
258,000,000 نگهداري فضاي سبز 301060104
80,000,000 نگهداري جنگل و کمربند سبز پیرامون شهر 30108
80,000,000 نگهداري جنگل و کمربند سبزپیرامون شهر 301080104

302,000,000 مدیریت پسماند 30400
302,000,000 رفت و روب شهري 30408
302,000,000 رفت و روب شهري 304080104

3,500,000 بهبود محیط زیست شهري 30900
3,500,000 کنترل جمعیت حیوانات بالصاحب و ناقل بیماري به انسان 30903
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

3,500,000 مبارزه با جانوران مضر شهري 309030104
8,837,300 ایمنی و مدیریت بحران 40000
8,837,300 کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 40300
8,837,300 افزایش ایمنی اماکن 40306
3,237,300 افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 403060204
5,600,000 الیروبی کانال ها،مسیل ها و حوضچه هاي رسوبگیر 403060404

1,192,491,451 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
1,189,467,451 امور پشتیبانی 60800

50,249,506 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
31,412,564 حقوق کارمندان  ثابت 608010204
15,149,626 دستمزد کارگران رسمی 608010304
3,687,316 حقوق مامورین انتظامی 608010404

631,536,107 مزایا و کمک ها 60802
248,887,946 مزایاي کارمندان ثابت 608020204
17,092,837 هزینه ناهار 608020304
3,591,022 مزایاي کارگران رسمی 608020404
7,300,885 مزایاي مامورین انتظامی 608020504

194,612,308 فوق العاده ،اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاري 608020604
119,131,894 بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی 3درصد پس انداز 608020704

9,841,330 کمک غیر نقدي ، کمک  عائله مندي ، بن کاالهاي اساسی کارگران و ایاب و ذهاب 608020804
31,077,885 پاداش و عیدي 608020904

1,620,000 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803
1,620,000 پست، اینترنت و تلفن 608030404

45,000,000 اجاره بهاء و کرایه 60804
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جدول شماره (7) - بودجه مصوب سال  1397 منطقه 4
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

45,000,000 کرایه وسائط نقلیه 608040104
411,365,838 خدمات قراردادي 60805

2,430,000 نگهداري و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات 608050104
630,000 نگهداري و تعمیرات وسایل اداري 608050204
675,000 نگهداري و تعمیرات جزئی ماشین آالت و وسایط نقلیه 608050304
585,000 تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس 608050404

60,000 خدمات قراردادي،هزینه هاي بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهاي دسته چک و غیره 608050504
1,935,000 حق الجلسه،حق الزحمه ،حق التدریس 608050604

401,850,838 تامین نیروي انسانی شامل کارگري - کارمندي و غیره 608050904
3,200,000 بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزي 608051004

43,900,000 هزینه سوخت 60806
4,000,000 سوخت دستگاههاي حرارتی 608060104
1,200,000 سوخت وسائل نقلیه 608060204
3,500,000 آب بها مصرفی اداري 608060304

12,000,000 بهاي برق مصرفی اداري 608060404
7,200,000 آب بهاي پارکها و میادین 608060504

16,000,000 بهاي برق پارك ها و میادین 608060604
5,796,000 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807

792,000 خرید لوازم جزیی ساختمان 608070104
1,035,000 خرید لوازم مصرفی اداري 608070204

540,000 لوازم یدکی وسائط نقلیه 608070304
540,000 لباس کارکنان و لوازم خواب 608070404

2,790,000 سایرموادو لوازم مصرف شدنی 608070504
99,000 لوازم تنظیف 608070604
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

3,024,000 دیپلماسی شهري 62200
3,024,000 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201
3,024,000 راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 622010104

92 

جدول شماره (7) - بودجه مصوب سال  1397 منطقه 4
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
7,869,267,670 377,000,000 1,019,323,475 1,226,386,894 1,198,042,303 1,346,671,322 1,787,225,331 914,618,345 جمع کل

3,400,236,737 77,000,000 282,400,000 451,076,691 525,587,283 517,196,110 632,358,308 914,618,345 اجتماعی و فرهنگی 10000

2,561,147,377 0 100,000,000 326,907,410 436,358,048 328,368,740 457,321,334 912,191,845
توسعه گردشگري ،اوقات فراغت و نشاط 

اجتماعی 10300

2,561,147,377 0 100,000,000 326,907,410 436,358,048 328,368,740 457,321,334 912,191,845
ایجاد و توسعه زیرساخت فضاهاي 

تفریحی 10302

2,561,147,377 0 100,000,000 326,907,410 436,358,048 328,368,740 457,321,334 912,191,845 44,259 55,000 متر مربع 1397 1390 منطقه 4 ایجاد و توسعه زیرساخت فضاهاي 
تفریحی، احداث باغ پرندگان 103020104

104,311,386 0 50,000,000 54,311,386 0 0 0 0
پیشگیري،کنترل و کاهش آسیب هاي 

اجتماعی 10400

104,311,386 0 50,000,000 54,311,386 0 0 0 0
توسعه و تجهیز مدد سراها و سایر مراکز 

خدمات رسانی به آسیب دید گان 
اجتماعی

10402

104,311,386 0 50,000,000 54,311,386 0 0 0 0 7,500 20,000 متر مربع 1397 1396 منطقه 4 احداث و توسعه مرکز کارآفرینی و 
اشتغال زایی اتحاد 104020904

305,936,885 77,000,000 51,400,000 12,563,972 21,838,487 69,856,988 73,277,438 0 توسعه ورزش همگانی 10600

236,584,804 77,000,000 48,500,000 5,588,722 6,215,000 54,856,988 44,424,094 0 توسعه و تجهیز فضاهاي ورزشی 10609

75,330,248 25,000,000 15,000,000 1,020,000 0 15,025,248 19,285,000 0 30,797 2,900 متر مربع 1398 1393 منطقه 4 توسعه و تجهیز مجموعه فرهنگی و 
ورزشی گلشن 106090704

117,424,944 52,000,000 20,000,000 2,270,000 0 26,502,239 16,652,705 0 22,908 5,900 متر مربع 1398 1393 منطقه 4 توسعه و تجهیز مجموعه فرهنگی و 
ورزشی قنات کوثر 106090904

43,829,612 0 13,500,000 2,298,722 6,215,000 13,329,501 8,486,389 0 2,000 6,750 متر مربع 1397 1397 منطقه 4 توسعه و تجهیز زمین ورزشی روباز و 
چمن مصنوعی، سطح منطقه 106091204

69,352,081 0 2,900,000 6,975,250 15,623,487 15,000,000 28,853,344 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی 10610

69,352,081 0 2,900,000 6,975,250 15,623,487 15,000,000 28,853,344 0 2,000 1,450 متر مربع 1397 1397 منطقه 4 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، 
سطح منطقه 106100104

113,848,784 0 34,000,000 21,191,136 13,509,218 25,122,459 20,025,971 0 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700

26,966,128 0 10,000,000 16,966,128 0 0 0 0
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن

مذهبی 10702
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اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

26,966,128 0 10,000,000 16,966,128 0 0 0 0 218,750 46
تعداد 
مسجد 1397 1397 منطقه 4 کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، 

سطح منطقه 107023004

86,882,656 0 24,000,000 4,225,008 13,509,218 25,122,459 20,025,971 0 حمایت از توسعه و تجهیز مدارس 10720

86,882,656 0 24,000,000 4,225,008 13,509,218 25,122,459 20,025,971 0 92,000 261
تعداد 
مدرسه 1397 1397 منطقه 4 کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح 

منطقه 107200104

314,992,305 0 47,000,000 36,102,787 53,881,530 93,847,923 81,733,565 2,426,500
توسعه فضاهاي فرهنگی، اجتماعی و 

هنري 10800

177,098,005 0 17,000,000 25,317,465 29,187,806 42,842,133 62,750,601 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی و هنري 10809

177,098,005 0 17,000,000 25,317,465 29,187,806 42,842,133 62,750,601 0 2,500 6,800 متر مربع 1397 1397 منطقه 4 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی و 
هنري، سطح منطقه 108090104

71,446,789 0 17,000,000 1,126,214 12,228,390 31,331,422 7,334,263 2,426,500 توسعه و تجهیز سراي محله 10811

57,863,950 0 10,000,000 1,126,214 11,449,890 26,999,346 5,862,000 2,426,500 19,676 3,900 متر مربع 1397 1391 منطقه 4 توسعه و تجهیز سراي محله، احداث 
سراي محله نارمک 108110304

9,582,839 0 3,000,000 0 778,500 4,332,076 1,472,263 0 10,066 1,250 متر مربع 1397 1393 منطقه 4 توسعه و تجهیز سراي محله، مقبرةالشهدا
((بوستان مجیدیه 108110504

2,000,000 0 2,000,000 0 0 0 0 0 4,444 450 متر مربع 1397 1397 منطقه 4 تجهیز سراي محله قاسم آباد 108111004

2,000,000 0 2,000,000 0 0 0 0 0 2,857 700 متر مربع 1397 1397 منطقه 4 تجهیز سراي محله شمیران نو 108111104

66,447,511 0 13,000,000 9,659,108 12,465,334 19,674,368 11,648,701 0 تعمیر و تجهیز سراي محله 10812

66,447,511 0 13,000,000 9,659,108 12,465,334 19,674,368 11,648,701 0 1,500 8,667 متر مربع 1397 1397 منطقه 4 تعمیر و تجهیز سراي محله، سطح منطقه 108120104

1,602,807,763 0 301,642,162 344,224,071 202,742,602 311,996,350 442,202,578 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

89,086,197 0 20,500,000 16,568,269 10,865,456 12,699,763 28,452,709 0
توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و

نیمه عمومی غیرریلی 20200

38,175,336 0 6,000,000 3,572,201 4,268,612 5,619,550 18,714,973 0
احداث ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی 

غیرریلی 20203

20,756,878 0 3,000,000 2,059,080 296,594 4,300,595 11,100,609 0 500,000 6 ایستگاه 1397 1397 منطقه 4 احداث ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی 
غیرریلی، سطح منطقه 202030104
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

17,418,458 0 3,000,000 1,513,121 3,972,018 1,318,955 7,614,364 0 2,000 1,500 متر مربع 1397 1397 منطقه 4 نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس،
سطح منطقه 202030204

15,598,524 0 4,500,000 3,530,029 2,336,890 2,742,321 2,489,284 0
تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل و نقل 

عمومی غیر ریلی 20210

9,617,189 0 2,000,000 2,830,029 1,740,025 1,804,934 1,242,201 0 20,000 100 ایستگاه 1397 1397 منطقه 4 تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل و نقل 
عمومی غیرریلی، سطح منطقه 202100104

5,981,335 0 2,500,000 700,000 596,865 937,387 1,247,083 0 200 12,500 متر مربع 1397 1397 منطقه 4 تعمیر و تجهیز پل پیاده همسطح 
ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه 202100204

35,312,337 0 10,000,000 9,466,039 4,259,954 4,337,892 7,248,452 0 تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي تندرو 20212

35,312,337 0 10,000,000 9,466,039 4,259,954 4,337,892 7,248,452 0 250,000 40 ایستگاه 1397 1397 منطقه 4 تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي 
تندرو، سطح منطقه 202120104

9,002,638 0 1,500,000 850,431 749,500 1,763,598 4,139,109 0 توسعه و ساماندهی فضاي پارك خودرو 20300

9,002,638 0 1,500,000 850,431 749,500 1,763,598 4,139,109 0 ساماندهی پارکینگ حاشیه معابر 20307

9,002,638 0 1,500,000 850,431 749,500 1,763,598 4,139,109 0 1,875 800
فضاي 
پارك 1397 1397 منطقه 4 ساماندهی پارکینگ حاشیه معابر، سطح 

منطقه 203070104

339,725,895 0 71,500,000 78,977,336 44,164,063 105,914,328 39,170,168 0 افزایش ایمنی و بهره وري معابر 20400

134,785,767 0 25,000,000 34,329,612 27,681,091 47,775,064 0 0 اجراي عالیم افقی ترافیکی 20408

134,785,767 0 25,000,000 34,329,612 27,681,091 47,775,064 0 0 25,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 4 اجراي عالیم افقی ترافیکی،سطح منطقه 204080104

70,337,533 0 20,000,000 16,087,640 4,495,545 21,969,188 7,785,160 0 تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی 20410

70,337,533 0 20,000,000 16,087,640 4,495,545 21,969,188 7,785,160 0 20,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 4 تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی، سطح
منطقه 204100104

101,757,575 0 17,000,000 19,388,962 7,705,900 28,058,321 29,604,392 0
تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی 

معابر 20412

67,000,532 0 10,000,000 12,912,255 6,717,525 23,860,404 13,510,348 0 1,000 10,000 متر 1397 1397 منطقه 4 تعمیر و تعویض گاردریل معابر سطح 
منطقه 204120104

34,757,043 0 7,000,000 6,476,707 988,375 4,197,917 16,094,044 0 2,000 3,500 متر 1397 1397 منطقه 4 تعمیر و تعویض نرده ایمنی معابر، سطح 
منطقه 204120204

11,468,222 0 2,500,000 5,270,000 0 3,433,828 264,394 0 نصب چراغ هاي راهنمایی و رانندگی 20414
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مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

11,318,222 0 2,350,000 5,270,000 0 3,433,828 264,394 0 500,000 5 تقاطع 1397 1397 منطقه 4 نصب چراغ هاي راهنمایی و رانندگی، 
سطح منطقه 204140104

150,000 0 150,000 0 0 0 0 0 150,000 1 تقاطع 1397 1397
نصب چراغ هوشمند و عالیم هشدار 

دهنده و خط کشی جهت گذر دانش 
آموزان

204140204

21,376,798 0 7,000,000 3,901,122 4,281,527 4,677,927 1,516,222 0 تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکی 20417

21,376,798 0 7,000,000 3,901,122 4,281,527 4,677,927 1,516,222 0 7,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 4 تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکی، 
سطح منطقه 204170104

14,716,640 0 8,000,000 3,619,607 723,505 650,000 1,723,528 0 توسعه و تجهیز پایانه ها 20500

14,716,640 0 8,000,000 3,619,607 723,505 650,000 1,723,528 0
تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك سوارهاي

درون شهري 20504

14,716,640 0 8,000,000 3,619,607 723,505 650,000 1,723,528 0 1,000 8,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 4 تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك سوارهاي
درون شهري، سطح منطقه 205040104

806,919,691 0 147,658,162 171,993,873 109,746,264 144,877,699 232,643,693 0
روان سازي عبور و مرور وسایل نقلیه 

موتوري 20900

123,476,685 0 29,000,000 37,625,104 6,717,051 24,387,031 25,747,499 0 طراحی و اصالح هندسی معابر 20914

123,476,685 0 29,000,000 37,625,104 6,717,051 24,387,031 25,747,499 0 3,000 9,667 متر مربع 1397 1397 منطقه 4 طراحی و اصالح هندسی معابر، سطح 
منطقه 209140104

26,963,903 0 3,000,000 2,634,345 3,844,151 7,136,096 10,349,311 0 احداث و توسعه معابر غیر بزرگراهی 20920

26,963,903 0 3,000,000 2,634,345 3,844,151 7,136,096 10,349,311 0 2,000 1,500 متر مکعب 1397 1397 منطقه 4 احداث دیوار حائل معابر، سطح منطقه 209200104

39,914,215 0 20,000,000 18,099,618 0 1,814,597 0 0 احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه ها 20922

13,758,799 0 10,000,000 1,944,202 0 1,814,597 0 0 21,815 1,000 متر مربع 1397 1393 منطقه 4 احداث دسترسی بزرگراه زین الدین به 
خیابان زهدي و بابائیان 209220104

26,155,416 0 10,000,000 16,155,416 0 0 0 0 30,769 650 متر مربع 1397 1396 منطقه 4 احداث رمپ راستگرد خیابان فرشادي به 
امام علی (ع) شمال 209220404

446,585,877 0 52,987,723 70,523,569 58,364,744 98,439,256 166,270,585 0
مرمت معابر غیر بزرگراهی شامل لکه 

گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري و 
همسطح سازي دریچه ها

20925
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مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

446,585,877 0 52,987,723 70,523,569 58,364,744 98,439,256 166,270,585 0 150 353,251
متر مربع بر
سانتیمتر 1397 1397 منطقه 4 لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري

و همسطح سازي دریچه ها، سطح منطقه 209250104

73,975,054 0 6,945,215 14,568,283 9,084,539 13,100,719 30,276,298 0 نصب و ترمیم سنگدال و جداول 20926

73,975,054 0 6,945,215 14,568,283 9,084,539 13,100,719 30,276,298 0 1,500 4,630 متر 1397 1397 منطقه 4 نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح 
منطقه 209260104

96,003,957 0 35,725,224 28,542,954 31,735,779 0 0 0
بهسازي و نوسازي معابر غیربزرگراهی 

شامل تراش و روکش اساسی 20928

96,003,957 0 35,725,224 28,542,954 31,735,779 0 0 0 150 238,168
متر مربع بر
سانتیمتر 1397 1397 منطقه 4 بهسازي و نوسازي معابر غیر بزرگراهی، 

سطح منطقه 209280104

32,910,127 0 8,700,000 4,398,625 4,637,049 4,183,858 10,990,595 0
روان سازي عبور و مرور معلولین و 

سالمندان 21300

32,910,127 0 8,700,000 4,398,625 4,637,049 4,183,858 10,990,595 0
بهسازي معابرجهت تردد معلولین و 

سالمندان 21302

32,910,127 0 8,700,000 4,398,625 4,637,049 4,183,858 10,990,595 0 2,000 4,350 متر مربع 1397 1397 منطقه 4 بهسازي معابر جهت تردد معلولین و 
سالمندان، سطح منطقه 213020104

293,206,437 0 41,284,000 63,469,332 28,865,238 38,883,107 120,704,760 0 روان سازي عبور و مرور پیاده 21400

121,860,619 0 18,099,000 15,835,323 16,419,716 21,022,867 50,483,713 0
مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح

سازي دریچه 21402

120,021,119 0 16,259,500 15,835,323 16,419,716 21,022,867 50,483,713 0 1,000 16,260 متر مربع 1397 1397 منطقه 4 مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح
سازي دریچه، سطح منطقه 214020104

1,839,500 0 1,839,500 0 0 0 0 0 1,839,500 1 ندارد 1397 1397 مناسب سازي وضعیت حمل و نقل و 
(ترافیک (شهر دوستدار کودك 214020204

82,887,166 0 4,000,000 13,000,097 0 4,620,232 61,266,837 0 احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده 21403

82,887,166 0 4,000,000 13,000,097 0 4,620,232 61,266,837 0 40,000 100
متر طول 
عرشه 1397 1397 منطقه 4 احداث پل عابر پیاده سطح منطقه 214030104

67,473,014 0 15,000,000 23,163,122 7,115,674 13,240,008 8,954,210 0 تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابرپیاده 21404

67,473,014 0 15,000,000 23,163,122 7,115,674 13,240,008 8,954,210 0 2,000 7,500
متر طول 
عرشه 1397 1397 منطقه 4 تعمیر و تجهیز پل هاي عابر پیاده، سطح

منطقه 214040104
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20,985,638 0 4,185,000 11,470,790 5,329,848 0 0 0
بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه 

ها 21406

20,985,638 0 4,185,000 11,470,790 5,329,848 0 0 0 1,000 4,185 متر مربع 1397 1397 منطقه 4 بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه 
ها، سطح منطقه 214060104

4,083,996 0 500,000 304,000 60,000 460,000 2,759,996 0
روان سازي عبور و مرور وسایل نقلیه 

غیرموتوري 21500

4,083,996 0 500,000 304,000 60,000 460,000 2,759,996 0 احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه 21501

4,083,996 0 500,000 304,000 60,000 460,000 2,759,996 0 1,000 500 متر 1397 1397 منطقه 4 احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، 
سطح منطقه 215010104

13,156,142 0 2,000,000 4,042,598 2,931,527 2,563,997 1,618,020 0
آموزش و ترویج امور حمل و نقل و 

ترافیک 21800

13,156,142 0 2,000,000 4,042,598 2,931,527 2,563,997 1,618,020 0
تعمیر و تجهیز پارك هاي آموزش 

ترافیک 21803

13,156,142 0 2,000,000 4,042,598 2,931,527 2,563,997 1,618,020 0 214 9,333 متر مربع 1397 1397 منطقه 4 تعمیر و تجهیز پارك هاي آموزش 
ترافیک، سطح منطقه 218030104

2,704,677,335 300,000,000 389,384,847 406,102,045 457,673,801 477,605,854 673,910,788 0 خدمات شهري 30000

1,739,921,241 300,000,000 190,872,847 214,175,352 291,026,357 316,444,152 427,402,533 0
توسعه و مدیریت فضاي سبز شهري و 

پیراشهري 30100

350,000,000 300,000,000 50,000,000 0 0 0 0 0 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه 30102

350,000,000 300,000,000 50,000,000 0 0 0 0 0 40 8,787,437 متر مربع 1399 1397 منطقه 4 توسعه مجموعه پارك جنگلی لویزان 301024704

401,611,079 0 23,845,376 65,571,830 82,420,835 106,027,318 123,745,720 0 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري 30103

202,146,063 0 11,172,240 37,862,881 45,812,424 48,530,868 58,767,650 0 500 22,344 متر مربع 1397 1397 منطقه 4 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري،
سطح منطقه 301030104

199,465,016 0 12,673,136 27,708,949 36,608,411 57,496,450 64,978,070 0 600 21,122 متر مربع 1397 1397 منطقه 4 توسعه فضاي سبز بدنه بزرگراهها، سطح 
منطقه 301030304

592,619,232 0 69,388,735 106,699,051 131,378,585 119,339,185 165,813,676 0
باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها 

وفضاي سبز 30104

413,521,662 0 47,788,735 69,718,563 81,440,126 78,740,861 135,833,377 0 1,500 31,859 متر مربع 1397 1397 منطقه 4 بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و 
فضاي سبز، سطح منطقه 301040104
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179,097,570 0 21,600,000 36,980,488 49,938,459 40,598,324 29,980,299 0 150 144,000 تعداد 1397 1397 منطقه 4 تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، 
سطح منطقه 301040204

395,690,930 0 47,638,736 41,904,471 77,226,937 91,077,649 137,843,137 0
طراحی و اجراي شبکه هاي آبرسانی 

فضاي سبز 30107

395,690,930 0 47,638,736 41,904,471 77,226,937 91,077,649 137,843,137 0 309 154,199 متر مربع 1397 1397 منطقه 4 طراحی و اجراي شبکه هاي آبرسانی 
فضاي سبز، سطح منطقه 301070104

295,581,969 0 42,278,000 59,221,291 45,870,185 59,266,676 88,945,817 0 زیباسازي منظر شهري 30200

155,858,544 0 25,000,000 32,968,800 22,815,537 34,499,359 40,574,848 0 رنگ آمیزي و پاکسازي نما 30201

155,858,544 0 25,000,000 32,968,800 22,815,537 34,499,359 40,574,848 0 40 625,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 4 رنگ آمیزي و پاکسازي نما، سطح منطقه 302010104

49,296,193 0 7,000,000 13,939,221 9,455,459 7,779,210 11,122,303 0
تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، تزئینی، 

مجسمه و تندیس 30203

49,296,193 0 7,000,000 13,939,221 9,455,459 7,779,210 11,122,303 0 7,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 4 تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، تزیینی، 
مجسمه و تندیس، سطح منطقه 302030104

71,246,474 0 8,928,000 11,316,656 8,099,204 12,618,211 30,284,403 0 نورپردازي و زیباسازي معابر 30206

71,246,474 0 8,928,000 11,316,656 8,099,204 12,618,211 30,284,403 0 500 17,856 مورد 1397 1397 منطقه 4 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح 
منطقه 302060104

1,460,876 0 350,000 129,930 0 480,946 500,000 0
تهیه و نصب پالك شناسایی اماکن و 

معابر 30207

1,460,876 0 350,000 129,930 0 480,946 500,000 0 100 3,500 تعداد 1397 1397 منطقه 4 تهیه و نصب پالك شناسایی اماکن و 
معابر، سطح منطقه 302070104

17,719,882 0 1,000,000 866,684 5,499,985 3,888,950 6,464,263 0 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی 30208

17,719,882 0 1,000,000 866,684 5,499,985 3,888,950 6,464,263 0 500 2,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 4 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی، سطح 
منطقه 302080104

89,999,349 0 22,440,000 13,888,043 29,946,264 5,726,967 17,998,075 0 مدیریت پسماند 30400

53,743,250 0 18,440,000 8,784,493 26,518,757 0 0 0
احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع 

آوري و پردازش پسماند 30406

30,311,122 0 6,000,000 6,060,233 18,250,889 0 0 0 21,407 1,600 متر مربع 1397 1395 منطقه 4 احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع 
آوري و پردازش پسماند حکیمیه 304060104
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23,432,128 0 12,440,000 2,724,260 8,267,868 0 0 0 8,000 1,555 عدد 1397 1397 منطقه 4 خرید مخازن پسماند 304060304

36,256,099 0 4,000,000 5,103,550 3,427,507 5,726,967 17,998,075 0
تعمیر و تجهیز تاسیسات جمع آوري و 

پردازش پسماند 30407

36,256,099 0 4,000,000 5,103,550 3,427,507 5,726,967 17,998,075 0 417 9,600 متر مربع 1397 1397 منطقه 4 تعمیر و تجهیز تاسیسات جمع آوري و 
پردازش پسماند، سطح منطقه 304070104

443,086,409 0 92,294,000 89,620,633 67,390,069 70,453,817 123,327,890 0
مدیریت شبکه جمع آوري و دفع آب 

هاي سطحی 30700

14,164,136 0 6,000,000 2,936,184 2,943,719 1,250,000 1,034,233 0
کنترل و پایش آب هاي سطحی و 

زیرزمینی 30702

14,164,136 0 6,000,000 2,936,184 2,943,719 1,250,000 1,034,233 0 600 10,000 متر مکعب 1397 1397 منطقه 4 کنترل و پایش آب هاي سطحی و 
زیرزمینی، سطح منطقه 307020104

134,489,884 0 20,794,000 15,210,213 21,107,522 16,748,669 60,629,480 0
احداث و بهسازي شبکه هاي اصلی 
هدایت و جمع آوري آبهاي سطحی 30703

134,489,884 0 20,794,000 15,210,213 21,107,522 16,748,669 60,629,480 0 3,325 6,253 متر مکعب 1397 1397 منطقه 4
احداث و بهسازي شبکه هاي اصلی 

هدایت و جمع آوري آبهاي سطحی، 
سطح منطقه

307030104

33,101,190 0 5,600,000 3,793,742 5,823,224 7,960,800 9,923,424 0 الیروبی و بازسازي قنوات 30706

33,101,190 0 5,600,000 3,793,742 5,823,224 7,960,800 9,923,424 0 400 14,000 متر مکعب 1397 1397 منطقه 4 الیروبی و بازسازي قنوات، سطح منطقه 307060104

221,228,425 0 44,900,000 59,672,707 33,733,651 41,162,573 41,759,494 0

بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعی 
جمع آوري آبهاي سطحی(شامل بهبود 

عملکرد و ظرفیت، اجراي روشهاي نوین 
و سرپوشیده سازي انهار، آشغال و 

(رسوبگیر

30707

221,228,425 0 44,900,000 59,672,707 33,733,651 41,162,573 41,759,494 0 1,000 44,900 متر طول 1397 1397 منطقه 4

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه 
فرعی جمع آوري آبهاي سطحی (شامل 

بهبود عملکرد و ظرفیت، اجراي روش 
هاي نوین و سرپوشیده سازي انهار، 
آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه

307070104
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اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

40,102,774 0 15,000,000 8,007,787 3,781,953 3,331,775 9,981,259 0

مرمت و نگهداري شبکه فرعی جمع 
آوري آبهاي سطحی شامل انهار، جداول، 
پل فلزي، دریچه، سنگدال، آشغال گیر و 

رسوبگیر

30708

40,102,774 0 15,000,000 8,007,787 3,781,953 3,331,775 9,981,259 0 500 30,000 متر طول 1397 1397 منطقه 4

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه 
فرعی جمع آوري آبهاي سطحی (شامل 

انهار، جداول، پل فلزي، دریچه،  
سنگدال، آشغالگیر و رسوب گیر) سطح 

منطقه

307080104

136,088,367 0 41,500,000 29,196,726 23,440,926 25,714,242 16,236,473 0
توسعه و نگهداري تأسیسات وتسهیالت 

خدمات شهري 31000

28,545,421 0 10,000,000 3,379,802 3,378,415 5,754,447 6,032,757 0
احداث سرویس هاي بهداشتی عمومی در

معابر 31001

28,545,421 0 10,000,000 3,379,802 3,378,415 5,754,447 6,032,757 0 100,000 100 چشمه 1397 1397 منطقه 4 احداث سرویس هاي بهداشتی عمومی در
معابر، سطح منطقه 310010104

87,751,608 0 28,000,000 14,183,572 16,554,443 19,522,093 9,491,500 0 احداث و توسعه محلهاي اسکان کارگري 31006

44,547,460 0 10,000,000 13,168,115 9,215,345 9,950,000 2,214,000 0 24,190 2,000 متر مربع 1397 1393 منطقه 4 احداث و تجهیز ساختمان اسکان 
کارگري شهید کرد 310060204

43,204,148 0 18,000,000 1,015,457 7,339,098 9,572,093 7,277,500 0 23,567 1,875 متر مربع 1397 1393 منطقه 4 توسعه محلهاي اسکان کارگري، احداث و
تجهیز اسکان کارگري خیابان جعفرپناه 310060304

19,791,338 0 3,500,000 11,633,352 3,508,068 437,702 712,216 0
تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس 

هاي بهداشتی عمومی در معابر 31008

19,791,338 0 3,500,000 11,633,352 3,508,068 437,702 712,216 0 10,000 350 چشمه 1397 1397 منطقه 4
تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس 
هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح 

منطقه
310080104

30,000,000 0 30,000,000 0 0 0 0 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000

30,000,000 0 30,000,000 0 0 0 0 0
توانمندسازي سیستم و اِعمال مدیریت 

بحران 40200

30,000,000 0 30,000,000 0 0 0 0 0 اسکان موقت شهروندان در زمان بحران 40215
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جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 منطقه 4
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

30,000,000 0 30,000,000 0 0 0 0 0 2,000 15,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 4 ساخت و تجهیز محل اسکان موقت 
شهروندان درپارك جنگلی تلو 402150304

131,545,835 0 15,896,466 24,984,087 12,038,617 39,873,008 38,753,657 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000

131,545,835 0 15,896,466 24,984,087 12,038,617 39,873,008 38,753,657 0
تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان هاي 

اداري 60600

131,545,835 0 15,896,466 24,984,087 12,038,617 39,873,008 38,753,657 0
بازسازي و تعمیرات اساسی ساختمان 

هاي اداري 60603

131,545,835 0 15,896,466 24,984,087 12,038,617 39,873,008 38,753,657 0 5,000 3,179 متر مربع 1397 1397 منطقه 4 مقاوم سازي، بازسازي و تعمیرات اساسی
ساختمان هاي اداري، سطح منطقه 606030104
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اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

1,965,897,104 جمع کل
10,400,000 اجتماعی و فرهنگی 10000
5,400,000 پیشگیري،کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی 10400
5,400,000 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
5,400,000 نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 104030405
5,000,000 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700
5,000,000 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10716
2,000,000 اجراي برنامه هاي ارزشی و معنوي 107160105
3,000,000 ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 107160205
2,362,500 حمل و نقل و ترافیک 20000
2,362,500 آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک 21800
2,362,500 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیک 21801
2,362,500 آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 218010105

724,400,000 خدمات شهري 30000
332,000,000 توسعه و مدیریت فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
332,000,000 نگهداري فضاهاي سبز 30106
332,000,000 نگهداري فضاي سبز 301060105
389,000,000 مدیریت پسماند 30400
389,000,000 رفت و روب شهري 30408
389,000,000 رفت و روب شهري 304080105

3,400,000 بهبود محیط زیست شهري 30900
3,400,000 کنترل جمعیت حیوانات بالصاحب و ناقل بیماري به انسان 30903
3,400,000 مبارزه با جانوران مضر شهري 309030105

14,717,000 ایمنی و مدیریت بحران 40000
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

14,717,000 کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 40300
14,717,000 افزایش ایمنی اماکن 40306
3,717,000 افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 403060205

11,000,000 الیروبی کانال ها،مسیل ها و حوضچه هاي رسوبگیر 403060405
1,214,017,604 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
1,211,441,604 امور پشتیبانی 60800

39,153,662 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
31,618,886 حقوق کارمندان  ثابت 608010205
6,059,850 دستمزد کارگران رسمی 608010305
1,474,926 حقوق مامورین انتظامی 608010405

605,830,486 مزایا و کمک ها 60802
250,522,678 مزایاي کارمندان ثابت 608020205

16,136,242 هزینه ناهار 608020305
1,436,409 مزایاي کارگران رسمی 608020405
2,920,354 مزایاي مامورین انتظامی 608020505

183,720,898 فوق العاده ،اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاري 608020605
112,464,719 بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی 3درصد پس انداز 608020705

9,290,564 کمک غیر نقدي ، کمک  عائله مندي ، بن کاالهاي اساسی کارگران و ایاب و ذهاب 608020805
29,338,622 پاداش و عیدي 608020905
1,620,000 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803
1,620,000 پست، اینترنت و تلفن 608030405

42,300,000 اجاره بهاء و کرایه 60804
42,300,000 کرایه وسائط نقلیه 608040105

479,524,456 خدمات قراردادي 60805
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

2,880,000 نگهداري و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات 608050105
243,000 نگهداري و تعمیرات وسایل اداري 608050205
630,000 نگهداري و تعمیرات جزئی ماشین آالت و وسایط نقلیه 608050305
630,000 تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس 608050405
60,000 خدمات قراردادي،هزینه هاي بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهاي دسته چک و غیره 608050505

2,349,000 حق الجلسه،حق الزحمه ،حق التدریس 608050605
468,932,456 تامین نیروي انسانی شامل کارگري - کارمندي و غیره 608050905

3,800,000 بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزي 608051005
36,200,000 هزینه سوخت 60806
2,000,000 سوخت دستگاههاي حرارتی 608060105
1,200,000 سوخت وسائل نقلیه 608060205
3,500,000 آب بها مصرفی اداري 608060305

10,000,000 بهاي برق مصرفی اداري 608060405
5,500,000 آب بهاي پارکها و میادین 608060505

14,000,000 بهاي برق پارك ها و میادین 608060605
6,813,000 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807

675,000 خرید لوازم جزیی ساختمان 608070105
1,800,000 خرید لوازم مصرفی اداري 608070205

720,000 لوازم یدکی وسائط نقلیه 608070305
468,000 لباس کارکنان و لوازم خواب 608070405

2,970,000 سایرموادو لوازم مصرف شدنی 608070505
180,000 لوازم تنظیف 608070605

2,576,000 دیپلماسی شهري 62200
2,576,000 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

2,576,000 راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 622010105
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
5,538,791,885 0 732,682,407 715,954,875 1,102,288,026 1,488,327,316 1,281,115,690 218,423,571 جمع کل

811,769,903 0 95,000,000 100,671,253 173,449,770 275,047,628 159,001,252 8,600,000 اجتماعی و فرهنگی 10000

51,324,646 0 5,000,000 1,377,887 5,000,000 13,514,665 17,832,094 8,600,000
پیشگیري،کنترل و کاهش آسیب هاي 

اجتماعی 10400

51,324,646 0 5,000,000 1,377,887 5,000,000 13,514,665 17,832,094 8,600,000
توسعه و تجهیز مدد سراها و سایر مراکز 

خدمات رسانی به آسیب دید گان 
اجتماعی

10402

51,324,646 0 5,000,000 1,377,887 5,000,000 13,514,665 17,832,094 8,600,000 44,549 1,615 متر مربع 1397 1392 منطقه 5 توسعه مرکز بهاران 104020205

224,649,299 0 18,000,000 8,055,900 47,961,400 90,802,959 59,829,040 0 توسعه ورزش همگانی 10600

162,273,033 0 12,000,000 6,355,900 23,000,000 77,529,583 43,387,550 0 توسعه و تجهیز فضاهاي ورزشی 10609

88,903,533 0 500,000 486,400 1,000,000 67,529,583 19,387,550 0 83 6,000 متر مربع 1397 1393 منطقه 5 احداث مجموعه ورزشی پیشکسوتان 
ورزش ایران 106090405

29,369,500 0 500,000 1,869,500 10,000,000 5,000,000 12,000,000 0 400 1,250 متر مربع 1397 1393 منطقه 5 توسعه و تجهیز مجموعه ورزشی محله 
پرواز 106090505

29,500,000 0 500,000 0 12,000,000 5,000,000 12,000,000 0 34,000 1,250 متر مربع 1397 1393 منطقه 5 توسعه و تجهیز مجموعه ورزشی 
چندمنظوره محله ارم 106090605

4,500,000 0 500,000 4,000,000 0 0 0 0 20,500 1,000 متر مربع 1397 1396 منطقه 5 احداث مجموعه ورزشی چند منظوره 
محله کن 106090705

10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 0 0 16,667 1,200 متر مربع 1397 1396 منطقه 5 احداث سوله ورزشی الزهرا (جابجایی 
(سوله زیتون 106090805

62,376,266 0 6,000,000 1,700,000 24,961,400 13,273,376 16,441,490 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی 10610

62,376,266 0 6,000,000 1,700,000 24,961,400 13,273,376 16,441,490 0 2,000 3,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 5 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، 
سطح منطقه 106100105

93,838,738 0 17,000,000 27,368,981 17,500,000 17,801,381 14,168,376 0 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700

24,000,000 0 6,000,000 18,000,000 0 0 0 0
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن

مذهبی 10702

24,000,000 0 6,000,000 18,000,000 0 0 0 0 240,000 25
تعداد 
مسجد 1397 1397 منطقه 5 کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، 

سطح منطقه 107022705
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
69,838,738 0 11,000,000 9,368,981 17,500,000 17,801,381 14,168,376 0 حمایت از توسعه و تجهیز مدارس 10720

69,838,738 0 11,000,000 9,368,981 17,500,000 17,801,381 14,168,376 0 236,667 46
تعداد 
مدرسه 1397 1397 منطقه 5 کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح 

منطقه 107200105

441,957,220 0 55,000,000 63,868,485 102,988,370 152,928,623 67,171,742 0
توسعه فضاهاي فرهنگی، اجتماعی و 

هنري 10800

286,645,463 0 35,000,000 41,507,407 65,000,000 98,101,256 47,036,800 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی و هنري 10809

286,645,463 0 35,000,000 41,507,407 65,000,000 98,101,256 47,036,800 0 2,500 14,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 5 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی و 
هنري، سطح منطقه 108090105

155,311,757 0 20,000,000 22,361,078 37,988,370 54,827,367 20,134,942 0 تعمیر و تجهیز سراي محله 10812

155,311,757 0 20,000,000 22,361,078 37,988,370 54,827,367 20,134,942 0 1,500 13,333 متر مربع 1397 1397 منطقه 5 تعمیر و تجهیز سراي محله، سطح منطقه 108120105

2,370,999,574 0 374,534,032 328,471,418 509,046,128 588,823,110 570,124,886 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

167,094,613 0 26,000,000 27,326,564 27,899,900 57,558,787 28,309,362 0
توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و

نیمه عمومی غیرریلی 20200

110,494,068 0 16,500,000 17,860,764 16,250,000 43,234,743 16,648,561 0
احداث ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی 

غیرریلی 20203

91,703,528 0 15,000,000 15,707,033 12,500,000 35,570,312 12,926,183 0 500,000 30 ایستگاه 1397 1397 منطقه 5 احداث ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی 
غیرریلی، سطح منطقه 202030105

18,790,540 0 1,500,000 2,153,731 3,750,000 7,664,431 3,722,378 0 2,000 750 متر مربع 1397 1397 منطقه 5 نصب پل پیاده هم سطح ایستگاه اتوبوس
سطح منطقه 202030205

24,194,477 0 3,500,000 4,465,800 5,399,900 5,417,976 5,410,801 0
تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل و نقل 

عمومی غیر ریلی 20210

16,904,900 0 2,500,000 3,580,000 3,599,900 3,612,500 3,612,500 0 20,000 125 ایستگاه 1397 1397 منطقه 5 تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل و نقل 
عمومی غیرریلی، سطح منطقه 202100105

7,289,577 0 1,000,000 885,800 1,800,000 1,805,476 1,798,301 0 200 5,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 5 تعمیر و تجهیز پل پیاده همسطح 
ایستگاه اتوبوس سطح منطقه 202100205

32,406,068 0 6,000,000 5,000,000 6,250,000 8,906,068 6,250,000 0 تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي تندرو 20212

32,406,068 0 6,000,000 5,000,000 6,250,000 8,906,068 6,250,000 0 250,000 24 ایستگاه 1397 1397 منطقه 5 تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي 
تندرو، سطح منطقه 202120105
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مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
384,956,713 0 49,310,000 45,378,719 78,990,736 134,705,989 76,571,269 0 افزایش ایمنی و بهره وري معابر 20400

158,991,330 0 21,000,000 15,665,672 34,993,961 57,331,697 30,000,000 0 اجراي عالیم افقی ترافیکی 20408

158,991,330 0 21,000,000 15,665,672 34,993,961 57,331,697 30,000,000 0 35,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 5 اجراي عالیم افقی ترافیکی، سطح منطقه 204080105

35,613,918 0 4,060,000 2,796,436 5,996,775 18,859,414 3,901,293 0 تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی 20410

35,613,918 0 4,060,000 2,796,436 5,996,775 18,859,414 3,901,293 0 4,060,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 5 تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی، سطح
منطقه 204100105

141,134,670 0 17,500,000 18,150,000 26,800,000 43,329,933 35,354,737 0
تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی 

معابر 20412

118,331,237 0 12,500,000 14,200,000 23,800,000 35,610,324 32,220,913 0 1,000 12,500 متر 1397 1397 منطقه 5 تعمیر و تعویض گاردریل معابر سطح 
منطقه 204120105

22,803,433 0 5,000,000 3,950,000 3,000,000 7,719,609 3,133,824 0 2,000 2,500 متر 1397 1397 منطقه 5 تعمیر و تعویض نرده ایمنی معابر سطح 
منطقه 204120205

10,810,689 0 1,250,000 2,066,700 2,500,000 2,500,000 2,493,989 0 نصب چراغ هاي راهنمایی و رانندگی 20414

10,660,689 0 1,100,000 2,066,700 2,500,000 2,500,000 2,493,989 0 500,000 2 تقاطع 1397 1397 منطقه 5 نصب چراغ هاي راهنمایی و رانندگی، 
سطح منطقه 204140105

150,000 0 150,000 0 0 0 0 0 150,000 1 تقاطع 1397 1397
نصب چراغ هوشمند و عالیم هشدار 

دهنده و خط کشی جهت گذر دانش 
آموزان

204140205

38,406,106 0 5,500,000 6,699,911 8,700,000 12,684,945 4,821,250 0 تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکی 20417

38,406,106 0 5,500,000 6,699,911 8,700,000 12,684,945 4,821,250 0 5,500,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 5 تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکی، 
سطح منطقه 204170105

91,237,862 0 47,000,000 25,471,881 3,750,000 10,345,981 4,670,000 0 توسعه و تجهیز پایانه ها 20500

48,499,758 0 32,000,000 16,499,758 0 0 0 0
احداث و توسعه پایانه ها و پارك 

سوارهاي درون شهري 20501

48,499,758 0 32,000,000 16,499,758 0 0 0 0 6,200 10,000 متر مربع 1397 1396 منطقه 5 احداث پهلوگاه ایستگاه هاي اتوبوس خط
6 مترو 205010105

42,738,104 0 15,000,000 8,972,123 3,750,000 10,345,981 4,670,000 0
تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك سوارهاي

درون شهري 20504
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42,738,104 0 15,000,000 8,972,123 3,750,000 10,345,981 4,670,000 0 1,000 15,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 5 تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك سوارهاي
درون شهري، سطح منطقه 205040105

1,368,062,623 0 199,624,032 178,554,820 346,799,492 288,164,806 354,919,473 0
روان سازي عبور و مرور وسایل نقلیه 

موتوري 20900

146,333,328 0 14,000,000 17,924,700 26,999,492 46,546,416 40,862,720 0 طراحی و اصالح هندسی معابر 20914

146,333,328 0 14,000,000 17,924,700 26,999,492 46,546,416 40,862,720 0 3,500 4,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 5 طراحی و اصالح هندسی معابر، سطح 
منطقه 209140105

141,787,743 0 35,600,000 6,200,000 31,000,000 28,396,665 40,591,078 0 احداث و توسعه معابر غیر بزرگراهی 20920

111,787,743 0 5,600,000 6,200,000 31,000,000 28,396,665 40,591,078 0 2,000 2,800 متر مکعب 1397 1397 منطقه 5 دیوار حائل معابر سطح منطقه 209200105

30,000,000 0 30,000,000 0 0 0 0 0 3,500 8,571 متر مربع 1397 1397 منطقه 5 احداث دوربرگردان بلوار شهران 209200305

452,617,225 0 19,687,500 19,225,000 16,000,000 177,499,725 220,205,000 0
مرمت معابر غیر بزرگراهی شامل لکه 

گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري و 
همسطح سازي دریچه ها

20925

452,617,225 0 19,687,500 19,225,000 16,000,000 177,499,725 220,205,000 0 100 196,875
متر مربع بر
سانتیمتر 1397 1397 منطقه 5 لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري

و همسطح سازي دریچه ها، سطح منطقه 209250105

154,674,327 0 17,486,532 22,205,120 26,000,000 35,722,000 53,260,675 0 نصب و ترمیم سنگدال و جداول 20926

154,674,327 0 17,486,532 22,205,120 26,000,000 35,722,000 53,260,675 0 1,500 11,658 متر 1397 1397 منطقه 5 نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح 
منطقه 209260105

472,650,000 0 112,850,000 113,000,000 246,800,000 0 0 0
بهسازي و نوسازي معابر غیربزرگراهی 

شامل تراش و روکش اساسی 20928

472,650,000 0 112,850,000 113,000,000 246,800,000 0 0 0 150 752,333
متر مربع بر
سانتیمتر 1397 1397 منطقه 5 بهسازي و نوسازي معابر غیر بزرگراهی، 

سطح منطقه 209280105

47,962,064 0 6,637,500 5,000,000 8,800,000 15,357,402 12,167,162 0
روان سازي عبور و مرور معلولین و 

سالمندان 21300

47,962,064 0 6,637,500 5,000,000 8,800,000 15,357,402 12,167,162 0
بهسازي معابرجهت تردد معلولین و 

سالمندان 21302

47,962,064 0 6,637,500 5,000,000 8,800,000 15,357,402 12,167,162 0 2,000 3,319 متر مربع 1397 1397 منطقه 5 بهسازي معابر جهت تردد معلولین و 
سالمندان، سطح منطقه 213020105
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279,830,537 0 40,962,500 42,396,975 39,306,000 72,565,145 84,599,917 0 روان سازي عبور و مرور پیاده 21400

96,245,889 0 14,175,000 18,279,639 6,000,000 25,000,000 32,791,250 0
مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح

سازي دریچه 21402

94,406,389 0 12,335,500 18,279,639 6,000,000 25,000,000 32,791,250 0 1,000 12,336 متر مربع 1397 1397 منطقه 5 مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح
سازي دریچه، سطح منطقه 214020105

1,839,500 0 1,839,500 0 0 0 0 0 1,839,500 1 ندارد 1397 1397 مناسب سازي وضعیت حمل و نقل و 
(ترافیک (شهر دوستدار کودك 214020205

90,089,538 0 4,900,000 5,500,000 8,000,000 34,691,104 36,998,434 0 احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده 21403

90,089,538 0 4,900,000 5,500,000 8,000,000 34,691,104 36,998,434 0 30,000 163
متر طول 
عرشه 1397 1397 منطقه 5 احداث پل عابر پیاده سطح منطقه 214030105

59,684,274 0 15,000,000 7,000,000 10,000,000 12,874,041 14,810,233 0 تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابرپیاده 21404

54,684,274 0 10,000,000 7,000,000 10,000,000 12,874,041 14,810,233 0 2,000 5,000
متر طول 
عرشه 1397 1397 منطقه 5 تعمیر و تجهیز پل هاي عابر پیاده سطح 

منطقه 214040105

5,000,000 0 5,000,000 0 0 0 0 0 2,000 2,500 متر مربع 1397 1397 منطقه 5 تعمیر و تجهیز زیرگذرهاي عابر پیاده 
محمدعلی جناح و شهید لشگري 214040205

33,810,836 0 6,887,500 11,617,336 15,306,000 0 0 0
بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه 

ها 21406

33,810,836 0 6,887,500 11,617,336 15,306,000 0 0 0 1,000 6,888 متر مربع 1397 1397 منطقه 5 بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه 
ها، سطح منطقه 214060105

23,293,803 0 3,500,000 2,783,300 1,625,000 8,250,000 7,135,503 0
روان سازي عبور و مرور وسایل نقلیه 

غیرموتوري 21500

18,068,803 0 2,500,000 1,683,300 1,000,000 7,000,000 5,885,503 0 مرمت و بهسازي معابر ویژه دوچرخه 21502

18,068,803 0 2,500,000 1,683,300 1,000,000 7,000,000 5,885,503 0 200 12,500 متر 1397 1397 منطقه 5 تعمیر و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، 
سطح منطقه 215020105

5,225,000 0 1,000,000 1,100,000 625,000 1,250,000 1,250,000 0
تعمیر، تجهیز و بهسازي نگهداري 

تجهیزات سامانه دوچرخه 21503

5,225,000 0 1,000,000 1,100,000 625,000 1,250,000 1,250,000 0 1,500 667 دستگاه 1397 1397 منطقه 5 بهسازي و نگهداري تجهیزات سامانه 
دوچرخه، سطح منطقه 215030105
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8,561,359 0 1,500,000 1,559,159 1,875,000 1,875,000 1,752,200 0
آموزش و ترویج امور حمل و نقل و 

ترافیک 21800

8,561,359 0 1,500,000 1,559,159 1,875,000 1,875,000 1,752,200 0
تعمیر و تجهیز پارك هاي آموزش 

ترافیک 21803

8,561,359 0 1,500,000 1,559,159 1,875,000 1,875,000 1,752,200 0 150 10,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 5 تعمیر و تجهیز پارك هاي آموزش 
ترافیک، سطح منطقه 218030105

2,234,018,993 0 241,884,723 270,929,365 402,363,359 598,095,913 510,922,062 209,823,571 خدمات شهري 30000

1,280,188,159 0 117,300,384 162,770,981 189,781,588 332,757,094 267,754,541 209,823,571
توسعه و مدیریت فضاي سبز شهري و 

پیراشهري 30100

428,758,726 0 20,000,000 70,621,088 10,000,000 73,504,606 44,809,461 209,823,571 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه 30102

428,758,726 0 20,000,000 70,621,088 10,000,000 73,504,606 44,809,461 209,823,571 2,119 220,000 متر مربع 1397 1379 منطقه 5 احداث و توسعه بوستان کوهسار 301020105

148,019,776 0 20,644,928 9,245,880 30,000,000 47,238,163 40,890,805 0 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري 30103

148,019,776 0 20,644,928 9,245,880 30,000,000 47,238,163 40,890,805 0 500 41,290 متر مربع 1397 1397 منطقه 5 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري،
سطح منطقه 301030105

465,998,731 0 48,439,632 58,396,554 105,240,000 141,867,214 112,055,331 0
باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها 

وفضاي سبز 30104

355,315,201 0 30,039,632 44,774,215 92,240,000 84,538,925 103,722,429 0 1,500 20,026 متر مربع 1397 1397 منطقه 5 بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و 
فضاي سبز، سطح منطقه 301040105

100,683,530 0 8,400,000 13,622,339 13,000,000 57,328,289 8,332,902 0 150 56,000 تعداد 1397 1397 منطقه 5 تامین درخت و درختچه و گل و گیاه 
سطح منطقه 301040205

10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 0 0 16,667 600 متر مربع 1397 1397 منطقه 5 ترمیم و ایمن سازي سازه چادري بوستان
جوانمردان 301040405

237,410,926 0 28,215,824 24,507,459 44,541,588 70,147,111 69,998,944 0
طراحی و اجراي شبکه هاي آبرسانی 

فضاي سبز 30107

237,410,926 0 28,215,824 24,507,459 44,541,588 70,147,111 69,998,944 0 800 35,270 متر مربع 1397 1397 منطقه 5 طراحی و اجراي شبکه هاي آبرسانی 
فضاي سبز، سطح منطقه 301070105

357,274,133 0 22,400,000 28,340,116 54,896,371 124,667,001 126,970,645 0 زیباسازي منظر شهري 30200

71,261,735 0 7,000,000 6,277,849 18,900,000 19,697,523 19,386,363 0 رنگ آمیزي و پاکسازي نما 30201
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71,261,735 0 7,000,000 6,277,849 18,900,000 19,697,523 19,386,363 0 40 175,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 5 رنگ آمیزي و پاکسازي نما، سطح منطقه 302010105

17,868,273 0 1,050,000 1,500,000 4,996,371 4,984,999 5,336,903 0
تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، تزئینی، 

مجسمه و تندیس 30203

17,868,273 0 1,050,000 1,500,000 4,996,371 4,984,999 5,336,903 0 1,500,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 5 تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، تزیینی، 
مجسمه و تندیس، سطح منطقه 302030105

148,585,893 0 8,400,000 12,000,000 15,000,000 52,466,642 60,719,251 0 ساماندهی میادین و معابر خاص شهر 30204

148,585,893 0 8,400,000 12,000,000 15,000,000 52,466,642 60,719,251 0 3,000 2,800 متر مربع 1397 1397 منطقه 5 ساماندهی میادین و معابر خاص شهر، 
سطح منطقه 302040105

70,876,685 0 2,800,000 4,000,000 7,000,000 32,960,937 24,115,748 0 نورپردازي و زیباسازي معابر 30206

70,876,685 0 2,800,000 4,000,000 7,000,000 32,960,937 24,115,748 0 500 5,600 مورد 1397 1397 منطقه 5 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح 
منطقه 302060105

27,273,854 0 1,470,000 2,162,267 4,000,000 8,707,047 10,934,540 0
تهیه و نصب پالك شناسایی اماکن و 

معابر 30207

27,273,854 0 1,470,000 2,162,267 4,000,000 8,707,047 10,934,540 0 100 14,700 تعداد 1397 1397 منطقه 5 تهیه و نصب پالك شناسایی اماکن و 
معابر، سطح منطقه 302070105

21,407,693 0 1,680,000 2,400,000 5,000,000 5,849,853 6,477,840 0 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی 30208

21,407,693 0 1,680,000 2,400,000 5,000,000 5,849,853 6,477,840 0 500 3,360 متر مربع 1397 1397 منطقه 5 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی، سطح 
منطقه 302080105

21,043,400 0 11,140,000 0 9,903,400 0 0 0 مدیریت پسماند 30400

21,043,400 0 11,140,000 0 9,903,400 0 0 0
احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع 

آوري و پردازش پسماند 30406

21,043,400 0 11,140,000 0 9,903,400 0 0 0 8,000 1,393 عدد 1397 1397 منطقه 5 خرید مخازن پسماند 304060305

456,340,042 0 71,004,339 60,873,502 97,598,000 127,544,247 99,319,954 0
مدیریت شبکه جمع آوري و دفع آب 

هاي سطحی 30700

6,549,675 0 1,069,375 850,000 1,000,000 1,250,000 2,380,300 0
کنترل و پایش آب هاي سطحی و 

زیرزمینی 30702

6,549,675 0 1,069,375 850,000 1,000,000 1,250,000 2,380,300 0 600 1,782 متر مکعب 1397 1397 منطقه 5 کنترل و پایش آب هاي سطحی و 
زیرزمینی، سطح منطقه 307020105

113 

جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 منطقه 5
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

115,816,215 0 22,437,500 16,695,217 13,246,000 47,013,748 16,423,750 0

مرمت و نگهداري شبکه اصلی جمع 
آوري آبهاي سطحی شامل مسیل ها و 
کانال هاي سرپوشیده، روباز، مدفون، 

منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و 
رسوب گیر

30704

86,616,215 0 4,937,500 4,995,217 13,246,000 47,013,748 16,423,750 0 500 9,875 متر مکعب 1397 1397 منطقه 5

مرمت، بهسازي و توسعه 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

29,200,000 0 17,500,000 11,700,000 0 0 0 0 531 80,000 متر مکعب 1397 1396 منطقه 5 جمع آوري آبهاي سطحی حصارك و 
مرادآباد 307040305

124,534,683 0 8,122,464 7,703,520 20,000,000 49,080,499 39,628,200 0 الیروبی و بازسازي قنوات 30706

124,534,683 0 8,122,464 7,703,520 20,000,000 49,080,499 39,628,200 0 400 20,306 متر مکعب 1397 1397 منطقه 5 الیروبی و بازسازي قنوات، سطح منطقه 307060105

122,472,635 0 31,500,000 27,970,283 26,352,000 16,200,000 20,450,352 0

بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعی 
جمع آوري آبهاي سطحی(شامل بهبود 

عملکرد و ظرفیت، اجراي روشهاي نوین 
و سرپوشیده سازي انهار، آشغال و 

(رسوبگیر

30707

122,472,635 0 31,500,000 27,970,283 26,352,000 16,200,000 20,450,352 0 1,000 31,500 متر طول 1397 1397 منطقه 5

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه 
فرعی جمع آوري آبهاي سطحی (شامل 

بهبود عملکرد و ظرفیت، اجراي روش 
هاي نوین و سرپوشیده سازي انهار، 
آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه

307070105

86,966,834 0 7,875,000 7,654,482 37,000,000 14,000,000 20,437,352 0

مرمت و نگهداري شبکه فرعی جمع 
آوري آبهاي سطحی شامل انهار، جداول، 
پل فلزي، دریچه، سنگدال، آشغال گیر و 

رسوبگیر

30708
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جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 منطقه 5
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

86,966,834 0 7,875,000 7,654,482 37,000,000 14,000,000 20,437,352 0 500 15,750 متر طول 1397 1397 منطقه 5

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه 
فرعی جمع آوري آبهاي سطحی (شامل 

انهار، جداول، پل فلزي، دریچه،  
سنگدال، آشغالگیر و رسوب گیر) سطح 

منطقه

307080105

119,173,259 0 20,040,000 18,944,766 50,184,000 13,127,571 16,876,922 0
توسعه و نگهداري تأسیسات وتسهیالت 

خدمات شهري 31000

54,357,788 0 9,100,000 9,997,000 15,000,000 7,826,646 12,434,142 0
احداث سرویس هاي بهداشتی عمومی در

معابر 31001

54,357,788 0 9,100,000 9,997,000 15,000,000 7,826,646 12,434,142 0 100,000 91 چشمه 1397 1397 منطقه 5 احداث سرویس هاي بهداشتی عمومی در
معابر، سطح منطقه 310010105

40,817,766 0 6,000,000 4,817,766 30,000,000 0 0 0 احداث و توسعه محلهاي اسکان کارگري 31006

40,817,766 0 6,000,000 4,817,766 30,000,000 0 0 0 23,000 2,000 متر مربع 1397 1395 منطقه 5 احداث و تجهیز ساختمان اسکان 
کارگري ناحیه 2 و 5 310060105

23,997,705 0 4,940,000 4,130,000 5,184,000 5,300,925 4,442,780 0
تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس 

هاي بهداشتی عمومی در معابر 31008

23,997,705 0 4,940,000 4,130,000 5,184,000 5,300,925 4,442,780 0 10,000 494 چشمه 1397 1397 منطقه 5
تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس 
هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح 

منطقه
310080105

18,000,000 0 18,000,000 0 0 0 0 0 شهرسازي و معماري 50000

18,000,000 0 18,000,000 0 0 0 0 0 ساماندهی و نوسازي بافت هاي فرسوده 50600

18,000,000 0 18,000,000 0 0 0 0 0
هماهنگی تامین زیرساخت ها وایجاد 
محرك توسعه دربافت هاي فرسوده 

شهري
50601

18,000,000 0 18,000,000 0 0 0 0 0 5,000 3,600 متر مربع 1397 1397 منطقه 5 ساماندهی و نوسازي بافت هاي فرسوده 
منطقه 5 506010105

104,003,415 0 3,263,652 15,882,839 17,428,769 26,360,665 41,067,490 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000

104,003,415 0 3,263,652 15,882,839 17,428,769 26,360,665 41,067,490 0
تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان هاي 

اداري 60600
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جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 منطقه 5
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

104,003,415 0 3,263,652 15,882,839 17,428,769 26,360,665 41,067,490 0
بازسازي و تعمیرات اساسی ساختمان 

هاي اداري 60603

104,003,415 0 3,263,652 15,882,839 17,428,769 26,360,665 41,067,490 0 5,000 653 متر مربع 1397 1397 منطقه 5 مقاوم سازي، بازسازي و تعمیرات اساسی
ساختمان هاي اداري، سطح منطقه 606030105
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جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 منطقه 5
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

1,259,275,057 جمع کل
20,400,000 اجتماعی و فرهنگی 10000
15,400,000 پیشگیري،کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی 10400
15,400,000 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
15,400,000 نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 104030406
5,000,000 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700
5,000,000 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10716
2,000,000 اجراي برنامه هاي ارزشی و معنوي 107160106
3,000,000 ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 107160206
2,250,000 حمل و نقل و ترافیک 20000
2,250,000 آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک 21800
2,250,000 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیک 21801
2,250,000 آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 218010106

329,400,000 خدمات شهري 30000
150,000,000 توسعه و مدیریت فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
150,000,000 نگهداري فضاهاي سبز 30106
150,000,000 نگهداري فضاي سبز 301060106
176,000,000 مدیریت پسماند 30400
176,000,000 رفت و روب شهري 30408
176,000,000 رفت و روب شهري 304080106

3,400,000 بهبود محیط زیست شهري 30900
3,400,000 کنترل جمعیت حیوانات بالصاحب و ناقل بیماري به انسان 30903
3,400,000 مبارزه با جانوران مضر شهري 309030106
5,700,000 ایمنی و مدیریت بحران 40000
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جدول شماره (7) - بودجه مصوب سال  1397 منطقه 6
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

5,700,000 کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 40300
5,700,000 افزایش ایمنی اماکن 40306
2,700,000 افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 403060206
3,000,000 الیروبی کانال ها،مسیل ها و حوضچه هاي رسوبگیر 403060406

901,525,057 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
899,173,057 امور پشتیبانی 60800
29,307,092 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
21,560,676 حقوق کارمندان  ثابت 608010206
5,386,534 دستمزد کارگران رسمی 608010306
2,359,882 حقوق مامورین انتظامی 608010406

423,156,357 مزایا و کمک ها 60802
170,829,493 مزایاي کارمندان ثابت 608020206
11,328,095 هزینه ناهار 608020306

1,276,808 مزایاي کارگران رسمی 608020406
4,672,566 مزایاي مامورین انتظامی 608020506

128,977,230 فوق العاده ،اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاري 608020606
78,953,391 بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی 3درصد پس انداز 608020706

6,522,237 کمک غیر نقدي ، کمک  عائله مندي ، بن کاالهاي اساسی کارگران و ایاب و ذهاب 608020806
20,596,537 پاداش و عیدي 608020906
1,127,700 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803
1,127,700 پست، اینترنت و تلفن 608030406

30,600,000 اجاره بهاء و کرایه 60804
30,600,000 کرایه وسائط نقلیه 608040106

382,699,708 خدمات قراردادي 60805
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

1,980,000 نگهداري و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات 608050106
185,400 نگهداري و تعمیرات وسایل اداري 608050206
274,500 نگهداري و تعمیرات جزئی ماشین آالت و وسایط نقلیه 608050306
540,000 تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس 608050406
35,000 خدمات قراردادي،هزینه هاي بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهاي دسته چک و غیره 608050506

1,350,000 حق الجلسه،حق الزحمه ،حق التدریس 608050606
376,934,808 تامین نیروي انسانی شامل کارگري - کارمندي و غیره 608050906

1,400,000 بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزي 608051006
28,540,000 هزینه سوخت 60806
2,150,000 سوخت دستگاههاي حرارتی 608060106

850,000 سوخت وسائل نقلیه 608060206
1,750,000 آب بها مصرفی اداري 608060306
7,950,000 بهاي برق مصرفی اداري 608060406
3,840,000 آب بهاي پارکها و میادین 608060506

12,000,000 بهاي برق پارك ها و میادین 608060606
3,742,200 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807

432,000 خرید لوازم جزیی ساختمان 608070106
763,200 خرید لوازم مصرفی اداري 608070206
405,000 لوازم یدکی وسائط نقلیه 608070306
198,000 لباس کارکنان و لوازم خواب 608070406

1,890,000 سایرموادو لوازم مصرف شدنی 608070506
54,000 لوازم تنظیف 608070606

2,352,000 دیپلماسی شهري 62200
2,352,000 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

2,352,000 راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 622010106
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
4,307,616,151 0 679,346,536 618,293,419 1,080,271,808 981,094,259 907,482,047 41,128,082 جمع کل

763,691,971 0 117,000,000 132,013,785 221,010,569 219,501,496 74,166,121 0 اجتماعی و فرهنگی 10000

307,908,026 0 54,000,000 36,131,819 103,575,328 87,700,879 26,500,000 0 توسعه ورزش همگانی 10600

266,307,219 0 52,000,000 34,732,041 93,575,328 60,999,850 25,000,000 0 توسعه و تجهیز فضاهاي ورزشی 10609

36,449,849 0 7,000,000 450,000 8,999,999 9,999,850 10,000,000 0 2,000 3,500 متر مربع 1397 1397 منطقه 6 توسعه و تجهیز زمین هاي ورزشی روباز 
و چمن مصنوعی، سطح منطقه 106090406

215,720,285 0 35,000,000 30,144,956 84,575,329 51,000,000 15,000,000 0 45,451 4,963 متر مربع 1397 1393 منطقه 6 احداث سالن ورزشی کردستان 106090706

14,137,085 0 10,000,000 4,137,085 0 0 0 0 40,000 500 متر مربع 1397 1396 منطقه 6 احداث سوله ورزشی الزهرا (جابجایی 
(سوله پارك هنرمندان 106091106

41,600,807 0 2,000,000 1,399,778 10,000,000 26,701,029 1,500,000 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی 10610

41,600,807 0 2,000,000 1,399,778 10,000,000 26,701,029 1,500,000 0 2,000 1,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 6 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، 
سطح منطقه 106100106

169,020,415 0 19,000,000 61,314,794 31,634,500 33,155,000 23,916,121 0 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700

115,392,354 0 11,000,000 52,292,354 20,000,000 20,100,000 12,000,000 0
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن

مذهبی 10702

82,027,248 0 5,000,000 24,927,248 20,000,000 20,100,000 12,000,000 0 42,760 1,920 متر مربع 1397 1393 منطقه 6 کمک به ساخت و توسعه مسجد سراي 
محله گلها 107020306

33,365,106 0 6,000,000 27,365,106 0 0 0 0 200,000 30
تعداد 
مسجد 1397 1397 منطقه 6 کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، 

سطح منطقه 107021206

53,628,061 0 8,000,000 9,022,440 11,634,500 13,055,000 11,916,121 0 حمایت از توسعه و تجهیز مدارس 10720

53,628,061 0 8,000,000 9,022,440 11,634,500 13,055,000 11,916,121 0 100,000 80
تعداد 
مدرسه 1397 1397 منطقه 6 کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح 

منطقه 107200106

286,763,530 0 44,000,000 34,567,172 85,800,741 98,645,617 23,750,000 0
توسعه فضاهاي فرهنگی، اجتماعی و 

هنري 10800

10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 0 0 توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري 10801

10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 0 0 1,000 10,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 6 تجهیز و ترمیم خوابگاه هاي دانشجویی و
دانشگاه ها دولتی 108011506
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
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عملکرد سال 
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عملکرد سال  
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عملکرد سال 
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کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

31,547,418 0 5,000,000 3,496,677 11,800,741 10,000,000 1,250,000 0
تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه 

ها 10802

31,547,418 0 5,000,000 3,496,677 11,800,741 10,000,000 1,250,000 0 1,000 5,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 6 تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه 
ها، سطح منطقه 108020106

139,375,397 0 14,000,000 12,693,895 49,000,000 48,681,502 15,000,000 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی و هنري 10809

139,375,397 0 14,000,000 12,693,895 49,000,000 48,681,502 15,000,000 0 2,500 5,600 متر مربع 1397 1397 منطقه 6 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی و 
هنري، سطح منطقه 108090106

105,840,715 0 15,000,000 18,376,600 25,000,000 39,964,115 7,500,000 0 تعمیر و تجهیز سراي محله 10812

105,840,715 0 15,000,000 18,376,600 25,000,000 39,964,115 7,500,000 0 1,500 10,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 6 تعمیر و تجهیز سراي محله، سطح منطقه 108120106

1,678,895,743 0 241,200,000 221,997,433 312,730,100 416,445,783 486,522,427 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

161,462,897 0 32,000,000 21,649,348 31,889,322 33,951,612 41,972,615 0
توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و

نیمه عمومی غیرریلی 20200

59,312,571 0 13,000,000 8,756,471 10,499,322 10,814,468 16,242,310 0
احداث ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی 

غیرریلی 20203

43,540,261 0 9,000,000 6,276,471 7,949,322 7,814,468 12,500,000 0 500,000 18 ایستگاه 1397 1397 منطقه 6 احداث ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی 
غیرریلی، سطح منطقه 202030106

15,772,310 0 4,000,000 2,480,000 2,550,000 3,000,000 3,742,310 0 2,000 2,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 6 نصب پل پیاده هم سطح ایستگاه 
اتوبوس، سطح منطقه 202030206

42,119,852 0 10,000,000 7,206,635 6,890,000 7,909,737 10,113,480 0
تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل و نقل 

عمومی غیر ریلی 20210

19,418,865 0 5,000,000 3,706,635 2,890,000 4,210,000 3,612,230 0 20,000 250 ایستگاه 1397 1397 منطقه 6 تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل و نقل 
عمومی غیرریلی، سطح منطقه 202100106

22,700,987 0 5,000,000 3,500,000 4,000,000 3,699,737 6,501,250 0 200 25,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 6 تعمیر و تجهیز پل پیاده همسطح 
ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه 202100206

60,030,474 0 9,000,000 5,686,242 14,500,000 15,227,407 15,616,825 0 تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي تندرو 20212

60,030,474 0 9,000,000 5,686,242 14,500,000 15,227,407 15,616,825 0 250,000 36 ایستگاه 1397 1397 منطقه 6 تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي 
تندرو، سطح منطقه 202120106

294,179,064 0 36,000,000 29,156,845 63,990,970 80,843,831 84,187,418 0 افزایش ایمنی و بهره وري معابر 20400
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مجري عنوان شماره 
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103,409,923 0 11,000,000 7,173,423 21,900,000 31,974,000 31,362,500 0 اجراي عالیم افقی ترافیکی 20408

103,409,923 0 11,000,000 7,173,423 21,900,000 31,974,000 31,362,500 0 11,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 6 اجراي عالیم افقی ترافیکی، سطح منطقه 204080106

58,420,559 0 4,000,000 4,397,852 15,000,000 20,022,707 15,000,000 0 تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی 20410

58,420,559 0 4,000,000 4,397,852 15,000,000 20,022,707 15,000,000 0 4,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 6 تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی، سطح
منطقه 204100106

60,522,729 0 11,000,000 8,039,299 12,557,000 11,607,680 17,318,750 0
تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی 

معابر 20412

30,612,222 0 5,000,000 3,499,292 6,557,000 6,109,680 9,446,250 0 1,000 5,000 متر 1397 1397 منطقه 6 تعمیر و تعویض گاردریل معابر سطح 
منطقه 204120106

29,910,507 0 6,000,000 4,540,007 6,000,000 5,498,000 7,872,500 0 2,000 3,000 متر 1397 1397 منطقه 6 تعمیر و تعویض نرده ایمنی معابر، سطح 
منطقه 204120206

8,248,225 0 2,000,000 1,179,750 1,533,970 1,534,505 2,000,000 0 نصب چراغ هاي راهنمایی و رانندگی 20414

8,098,225 0 1,850,000 1,179,750 1,533,970 1,534,505 2,000,000 0 500,000 4 تقاطع 1397 1397 منطقه 6 نصب چراغ هاي راهنمایی و رانندگی، 
سطح منطقه 204140106

150,000 0 150,000 0 0 0 0 0 150,000 1 تقاطع 1397 1397
نصب چراغ هوشمند و عالیم هشدار 

دهنده و خط کشی جهت گذر دانش 
آموزان

204140206

63,577,628 0 8,000,000 8,366,521 13,000,000 15,704,939 18,506,168 0 تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکی 20417

63,577,628 0 8,000,000 8,366,521 13,000,000 15,704,939 18,506,168 0 8,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 6 تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکی، 
سطح منطقه 204170106

11,220,873 0 3,000,000 1,720,873 2,000,000 2,000,000 2,500,000 0 توسعه و تجهیز پایانه ها 20500

11,220,873 0 3,000,000 1,720,873 2,000,000 2,000,000 2,500,000 0
تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك سوارهاي

درون شهري 20504

11,220,873 0 3,000,000 1,720,873 2,000,000 2,000,000 2,500,000 0 1,000 3,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 6 تعمیر و تجهیز پارك سوار بیهقی 205040106

629,842,552 0 76,000,000 95,871,620 120,999,998 166,449,530 170,521,404 0
روان سازي عبور و مرور وسایل نقلیه 

موتوري 20900

57,560,008 0 10,000,000 6,741,280 14,000,000 16,000,000 10,818,728 0 طراحی و اصالح هندسی معابر 20914
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57,560,008 0 10,000,000 6,741,280 14,000,000 16,000,000 10,818,728 0 2,500 4,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 6 طراحی و اصالح هندسی معابر، سطح 
منطقه 209140106

440,923,604 0 35,000,000 57,671,400 50,499,998 141,049,530 156,702,676 0
مرمت معابر غیر بزرگراهی شامل لکه 

گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري و 
همسطح سازي دریچه ها

20925

440,923,604 0 35,000,000 57,671,400 50,499,998 141,049,530 156,702,676 0 150 233,333
متر مربع بر
سانتیمتر 1397 1397 منطقه 6 لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري

و همسطح سازي دریچه ها، سطح منطقه 209250106

28,600,000 0 6,000,000 4,200,000 6,000,000 9,400,000 3,000,000 0 نصب و ترمیم سنگدال و جداول 20926

28,600,000 0 6,000,000 4,200,000 6,000,000 9,400,000 3,000,000 0 1,000 6,000 متر 1397 1397 منطقه 6 نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح 
منطقه 209260106

102,758,940 0 25,000,000 27,258,940 50,500,000 0 0 0
بهسازي و نوسازي معابر غیربزرگراهی 

شامل تراش و روکش اساسی 20928

102,758,940 0 25,000,000 27,258,940 50,500,000 0 0 0 150 166,667
متر مربع بر
سانتیمتر 1397 1397 منطقه 6 بهسازي و نوسازي معابر غیربزرگراهی ، 

سطح منطقه 209280106

37,450,000 0 8,700,000 3,500,000 7,750,000 8,750,000 8,750,000 0
روان سازي عبور و مرور معلولین و 

سالمندان 21300

37,450,000 0 8,700,000 3,500,000 7,750,000 8,750,000 8,750,000 0
بهسازي معابرجهت تردد معلولین و 

سالمندان 21302

37,450,000 0 8,700,000 3,500,000 7,750,000 8,750,000 8,750,000 0 2,000 4,350 متر مربع 1397 1397 منطقه 6 بهسازي معابر جهت تردد معلولین و 
سالمندان، سطح منطقه 213020106

518,239,819 0 78,500,000 64,269,566 79,724,310 120,269,484 175,476,459 0 روان سازي عبور و مرور پیاده 21400

207,777,266 0 30,000,000 35,000,000 35,000,000 42,831,750 64,945,516 0 احداث و تجهیز پیاده روها 21401

207,777,266 0 30,000,000 35,000,000 35,000,000 42,831,750 64,945,516 0 1,000 30,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 6 احداث و تجهیز پیاده روها، سطح منطقه 214010106

27,000,000 0 4,500,000 4,500,000 8,500,000 4,500,000 5,000,000 0
مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح

سازي دریچه 21402

25,160,500 0 2,660,500 4,500,000 8,500,000 4,500,000 5,000,000 0 1,000 2,661 متر مربع 1397 1397 منطقه 6 مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح
سازي دریچه، سطح منطقه 214020106

1,839,500 0 1,839,500 0 0 0 0 0 1,839,500 1 ندارد 1397 1397 مناسب سازي وضعیت حمل و نقل و 
(ترافیک (شهر دوستدار کودك 214020206
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256,622,992 0 35,000,000 18,930,005 32,224,310 68,937,734 101,530,943 0 احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده 21403

32,787,734 0 5,000,000 3,100,000 3,000,000 2,937,734 18,750,000 0 30,000 167
متر طول 
عرشه 1397 1397 منطقه 6 احداث پل عابر پیاده، سطح منطقه 214030106

223,835,258 0 30,000,000 15,830,005 29,224,310 66,000,000 82,780,943 0 212,481 1,026 متر طول 1397 1393 منطقه 3
احداث روگذر و زیرگذر عابر پیاده، 

احداث تونل دسترسی زیرگذر چهارراه 
ولیعصر(عج) به خط 4 مترو

214030306

26,839,561 0 9,000,000 5,839,561 4,000,000 4,000,000 4,000,000 0 تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابرپیاده 21404

26,839,561 0 9,000,000 5,839,561 4,000,000 4,000,000 4,000,000 0 2,000 4,500
متر طول 
عرشه 1397 1397 منطقه 6 تعمیر و تجهیز پل هاي عابر پیاده، سطح

منطقه 214040106

5,393,228 0 1,000,000 649,181 1,250,000 1,250,000 1,244,047 0
روان سازي عبور و مرور وسایل نقلیه 

غیرموتوري 21500

5,393,228 0 1,000,000 649,181 1,250,000 1,250,000 1,244,047 0 مرمت و بهسازي معابر ویژه دوچرخه 21502

5,393,228 0 1,000,000 649,181 1,250,000 1,250,000 1,244,047 0 150 6,667 متر 1397 1397 منطقه 6 تعمیر و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، 
سطح منطقه 215020106

21,107,310 0 6,000,000 5,180,000 5,125,500 2,931,326 1,870,484 0
آموزش و ترویج امور حمل و نقل و 

ترافیک 21800

21,107,310 0 6,000,000 5,180,000 5,125,500 2,931,326 1,870,484 0
تعمیر و تجهیز پارك هاي آموزش 

ترافیک 21803

21,107,310 0 6,000,000 5,180,000 5,125,500 2,931,326 1,870,484 0 200 30,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 6 تعمیر و تجهیز پارك هاي آموزش 
ترافیک، سطح منطقه 218030106

1,282,334,478 0 234,146,536 182,030,354 294,837,591 293,576,931 277,743,066 0 خدمات شهري 30000

640,347,148 0 115,576,536 97,470,447 131,925,634 138,025,544 157,348,987 0
توسعه و مدیریت فضاي سبز شهري و 

پیراشهري 30100

218,697,698 0 41,000,000 45,071,200 45,000,000 42,626,498 45,000,000 0 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري 30103

202,617,698 0 31,000,000 38,991,200 45,000,000 42,626,498 45,000,000 0 500 62,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 6 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري،
سطح منطقه 301030106

16,080,000 0 10,000,000 6,080,000 0 0 0 0 1,000 20,000 متر مربع 1397 1396 منطقه 6 احداث و توسعه فضاي سبز دانشگاه 
تهران 301030206
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216,979,939 0 34,576,536 26,622,127 51,264,330 51,936,124 52,580,822 0
باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها 

وفضاي سبز 30104

180,643,755 0 26,576,536 19,051,129 43,277,874 43,936,144 47,802,072 0 1,500 17,718 متر مربع 1397 1397 منطقه 6 بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و 
فضاي سبز، سطح منطقه 301040106

36,336,184 0 8,000,000 7,570,998 7,986,456 7,999,980 4,778,750 0 150 53,333 تعداد 1397 1397 منطقه 6 تأمین درخت و درختچه و گل و گیاه، 
سطح منطقه 301040206

204,669,511 0 40,000,000 25,777,120 35,661,304 43,462,922 59,768,165 0
طراحی و اجراي شبکه هاي آبرسانی 

فضاي سبز 30107

204,669,511 0 40,000,000 25,777,120 35,661,304 43,462,922 59,768,165 0 700 57,143 متر مربع 1397 1397 منطقه 6 طراحی و اجراي شبکه هاي آبرسانی 
فضاي سبز، سطح منطقه 301070106

312,163,385 0 47,500,000 32,667,630 58,148,609 89,660,908 84,186,238 0 زیباسازي منظر شهري 30200

125,400,000 0 16,000,000 11,200,000 19,000,000 41,000,000 38,200,000 0 رنگ آمیزي و پاکسازي نما 30201

125,400,000 0 16,000,000 11,200,000 19,000,000 41,000,000 38,200,000 0 40 400,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 6 رنگ آمیزي و پاکسازي نما، سطح منطقه 302010106

61,897,144 0 10,000,000 5,897,144 11,000,000 15,000,000 20,000,000 0
تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، تزئینی، 

مجسمه و تندیس 30203

61,897,144 0 10,000,000 5,897,144 11,000,000 15,000,000 20,000,000 0 10,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 6 تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، تزئینی، 
مجسمه و تندیس، سطح منطقه 302030106

57,209,500 0 10,000,000 5,959,500 12,250,000 15,000,000 14,000,000 0 ساماندهی میادین و معابر خاص شهر 30204

57,209,500 0 10,000,000 5,959,500 12,250,000 15,000,000 14,000,000 0 3,000 3,333 متر مربع 1397 1397 منطقه 6 ساماندهی میادین و معابر خاص شهر، 
سطح منطقه 302040106

38,677,357 0 8,000,000 6,290,977 8,400,000 11,000,000 4,986,380 0 نورپردازي و زیباسازي معابر 30206

38,677,357 0 8,000,000 6,290,977 8,400,000 11,000,000 4,986,380 0 500 16,000 مورد 1397 1397 منطقه 6 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح 
منطقه 302060106

4,093,105 0 500,000 280,009 600,000 713,238 1,999,858 0
تهیه و نصب پالك شناسایی اماکن و 

معابر 30207

4,093,105 0 500,000 280,009 600,000 713,238 1,999,858 0 100 5,000 تعداد 1397 1397 منطقه 6 تهیه و نصب پالك شناسایی اماکن و 
معابر، سطح منطقه 302070106

24,886,279 0 3,000,000 3,040,000 6,898,609 6,947,670 5,000,000 0 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی 30208
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جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 منطقه 6
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

24,886,279 0 3,000,000 3,040,000 6,898,609 6,947,670 5,000,000 0 500 6,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 6 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی، سطح 
منطقه 302080106

112,164,725 0 31,320,000 28,206,500 32,890,546 19,747,679 0 0 مدیریت پسماند 30400

112,164,725 0 31,320,000 28,206,500 32,890,546 19,747,679 0 0
احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع 

آوري و پردازش پسماند 30406

97,721,835 0 25,000,000 26,438,810 26,535,346 19,747,679 0 0 205,733 468 متر مربع 1397 1394 منطقه 6 احداث ایستگاه بازیافت بیهقی 304060106

14,442,890 0 6,320,000 1,767,690 6,355,200 0 0 0 8,000 790 عدد 1397 1397 منطقه 6 خرید مخازن پسماند 304060306

184,238,484 0 23,000,000 21,310,222 70,527,802 39,540,399 29,860,061 0
مدیریت شبکه جمع آوري و دفع آب 

هاي سطحی 30700

40,979,454 0 3,000,000 2,100,000 13,800,000 13,049,371 9,030,083 0

مرمت و نگهداري شبکه اصلی جمع 
آوري آبهاي سطحی شامل مسیل ها و 
کانال هاي سرپوشیده، روباز، مدفون، 

منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و 
رسوب گیر

30704

40,979,454 0 3,000,000 2,100,000 13,800,000 13,049,371 9,030,083 0 500 6,000 متر مکعب 1397 1397 منطقه 6

مرمت، بهسازي و توسعه 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

69,841,452 0 10,000,000 9,610,222 26,735,163 13,496,067 10,000,000 0

بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعی 
جمع آوري آبهاي سطحی(شامل بهبود 

عملکرد و ظرفیت، اجراي روشهاي نوین 
و سرپوشیده سازي انهار، آشغال و 

(رسوبگیر

30707

69,841,452 0 10,000,000 9,610,222 26,735,163 13,496,067 10,000,000 0 1,000 10,000 متر طول 1397 1397 منطقه 6

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه 
فرعی جمع آوري آبهاي سطحی (شامل 

بهبود عملکرد و ظرفیت، اجراي روش 
هاي نوین و سرپوشیده سازي انهار، 
آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه

307070106
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جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 منطقه 6
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

73,417,578 0 10,000,000 9,600,000 29,992,639 12,994,961 10,829,978 0

مرمت و نگهداري شبکه فرعی جمع 
آوري آبهاي سطحی شامل انهار، جداول، 
پل فلزي، دریچه، سنگدال، آشغال گیر و 

رسوبگیر

30708

73,417,578 0 10,000,000 9,600,000 29,992,639 12,994,961 10,829,978 0 500 20,000 متر طول 1397 1397 منطقه 6

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه 
فرعی جمع آوري آبهاي سطحی (شامل 

انهار، جداول، پل فلزي، دریچه،  
سنگدال، آشغالگیر و رسوب گیر) سطح 

منطقه

307080106

33,420,736 0 16,750,000 2,375,555 1,345,000 6,602,401 6,347,780 0
توسعه و نگهداري تأسیسات وتسهیالت 

خدمات شهري 31000

12,234,496 0 1,250,000 775,000 845,000 4,903,650 4,460,846 0
احداث سرویس هاي بهداشتی عمومی در

معابر 31001

12,234,496 0 1,250,000 775,000 845,000 4,903,650 4,460,846 0 100,000 13 چشمه 1397 1397 منطقه 6 احداث سرویس هاي بهداشتی عمومی در
معابر، سطح منطقه 310010106

16,347,475 0 15,000,000 1,347,475 0 0 0 0 احداث و توسعه محلهاي اسکان کارگري 31006

16,347,475 0 15,000,000 1,347,475 0 0 0 0 40,000 750 متر مربع 1397 1396 منطقه 6 احداث و تجهیز ساختمان اسکان 
کارگري 310060106

4,838,765 0 500,000 253,080 500,000 1,698,751 1,886,934 0
تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس 

هاي بهداشتی عمومی در معابر 31008

4,838,765 0 500,000 253,080 500,000 1,698,751 1,886,934 0 10,000 50 چشمه 1397 1397 منطقه 6
تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس 
هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح 

منطقه
310080106

64,363,978 0 10,000,000 19,419,867 34,944,111 0 0 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000

64,363,978 0 10,000,000 19,419,867 34,944,111 0 0 0
توانمندسازي سیستم و اِعمال مدیریت 

بحران 40200

64,363,978 0 10,000,000 19,419,867 34,944,111 0 0 0
احداث پایگاه هاي پشتیبانی مدیریت 

بحران 40203

64,363,978 0 10,000,000 19,419,867 34,944,111 0 0 0 17,127 3,500 متر مربع 1397 1395 منطقه 6 احداث پایگاه مدیریت بحران ، شهرك 
والفجر 402030106
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اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
518,329,981 0 77,000,000 62,831,980 216,749,437 51,570,049 69,050,433 41,128,082 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000

518,329,981 0 77,000,000 62,831,980 216,749,437 51,570,049 69,050,433 41,128,082
تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان هاي 

اداري 60600

347,510,536 0 50,000,000 36,564,817 179,817,637 0 40,000,000 41,128,082
تملک، احداث و تجهیز ساختمان هاي 

اداري 60602

347,510,536 0 50,000,000 36,564,817 179,817,637 0 40,000,000 41,128,082 48,126 7,500 متر مربع 1397 1392 منطقه 6 احداث ساختمان اداري منطقه 6 606020206

170,819,445 0 27,000,000 26,267,163 36,931,800 51,570,049 29,050,433 0
بازسازي و تعمیرات اساسی ساختمان 

هاي اداري 60603

170,819,445 0 27,000,000 26,267,163 36,931,800 51,570,049 29,050,433 0 5,000 5,400 متر مربع 1397 1397 منطقه 6 مقاوم سازي، بازسازي و تعمیرات اساسی
ساختمان هاي اداري، سطح منطقه 606030106
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

1,151,417,409 جمع کل
9,000,000 اجتماعی و فرهنگی 10000
5,000,000 پیشگیري،کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی 10400
5,000,000 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
5,000,000 نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 104030407
4,000,000 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700
4,000,000 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10716
1,500,000 اجراي برنامه هاي ارزشی و معنوي 107160107
2,500,000 ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 107160207

900,000 حمل و نقل و ترافیک 20000
900,000 آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک 21800
900,000 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیک 21801
900,000 آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 218010107

287,000,000 خدمات شهري 30000
131,000,000 توسعه و مدیریت فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
131,000,000 نگهداري فضاهاي سبز 30106
131,000,000 نگهداري فضاي سبز 301060107
153,000,000 مدیریت پسماند 30400
153,000,000 رفت و روب شهري 30408
153,000,000 رفت و روب شهري 304080107

3,000,000 بهبود محیط زیست شهري 30900
3,000,000 کنترل جمعیت حیوانات بالصاحب و ناقل بیماري به انسان 30903
3,000,000 مبارزه با جانوران مضر شهري 309030107
5,700,000 ایمنی و مدیریت بحران 40000
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

5,700,000 کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 40300
5,700,000 افزایش ایمنی اماکن 40306
2,700,000 افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 403060207
3,000,000 الیروبی کانال ها،مسیل ها و حوضچه هاي رسوبگیر 403060407

848,817,409 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
846,689,409 امور پشتیبانی 60800
29,038,444 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
22,282,804 حقوق کارمندان  ثابت 608010207
5,723,192 دستمزد کارگران رسمی 608010307
1,032,448 حقوق مامورین انتظامی 608010407

429,614,432 مزایا و کمک ها 60802
176,551,055 مزایاي کارمندان ثابت 608020207
11,479,136 هزینه ناهار 608020307

1,356,608 مزایاي کارگران رسمی 608020407
2,044,248 مزایاي مامورین انتظامی 608020507

130,696,925 فوق العاده ،اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاري 608020607
80,006,103 بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی 3درصد پس انداز 608020707

6,609,200 کمک غیر نقدي ، کمک  عائله مندي ، بن کاالهاي اساسی کارگران و ایاب و ذهاب 608020807
20,871,157 پاداش و عیدي 608020907

1,620,000 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803
1,620,000 پست، اینترنت و تلفن 608030407

31,500,000 اجاره بهاء و کرایه 60804
31,500,000 کرایه وسائط نقلیه 608040107

325,158,533 خدمات قراردادي 60805
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

1,800,000 نگهداري و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات 608050107
171,000 نگهداري و تعمیرات وسایل اداري 608050207
369,000 نگهداري و تعمیرات جزئی ماشین آالت و وسایط نقلیه 608050307
675,000 تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس 608050407
55,000 خدمات قراردادي،هزینه هاي بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهاي دسته چک و غیره 608050507

1,080,000 حق الجلسه،حق الزحمه ،حق التدریس 608050607
318,158,533 تامین نیروي انسانی شامل کارگري - کارمندي و غیره 608050907

2,850,000 بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزي 608051007
25,150,000 هزینه سوخت 60806
4,200,000 سوخت دستگاههاي حرارتی 608060107

650,000 سوخت وسائل نقلیه 608060207
2,800,000 آب بها مصرفی اداري 608060307
8,000,000 بهاي برق مصرفی اداري 608060407
2,000,000 آب بهاي پارکها و میادین 608060507
7,500,000 بهاي برق پارك ها و میادین 608060607
4,608,000 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807

738,000 خرید لوازم جزیی ساختمان 608070107
1,170,000 خرید لوازم مصرفی اداري 608070207

270,000 لوازم یدکی وسائط نقلیه 608070307
180,000 لباس کارکنان و لوازم خواب 608070407

2,160,000 سایرموادو لوازم مصرف شدنی 608070507
90,000 لوازم تنظیف 608070607

2,128,000 دیپلماسی شهري 62200
2,128,000 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

2,128,000 راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 622010107
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
3,046,757,560 0 611,212,447 479,369,763 685,466,152 619,853,942 648,826,681 2,028,575 جمع کل

641,460,230 0 143,500,000 142,273,253 115,122,868 112,179,309 126,356,225 2,028,575 اجتماعی و فرهنگی 10000

22,160,000 0 10,000,000 12,160,000 0 0 0 0
پیشگیري،کنترل و کاهش آسیب هاي 

اجتماعی 10400

22,160,000 0 10,000,000 12,160,000 0 0 0 0
توسعه و تجهیز مدد سراها و سایر مراکز 

خدمات رسانی به آسیب دید گان 
اجتماعی

10402

22,160,000 0 10,000,000 12,160,000 0 0 0 0 25,510 1,176 متر مربع 1397 1396 منطقه 7 احداث و تجهیز همراه سرا 104020207

232,825,430 0 51,000,000 35,730,608 45,535,000 39,440,000 59,091,247 2,028,575 توسعه ورزش همگانی 10600

199,638,951 0 45,000,000 30,830,608 39,395,000 33,300,000 49,084,768 2,028,575 توسعه و تجهیز فضاهاي ورزشی 10609

38,457,768 0 5,000,000 3,040,000 4,395,000 3,300,000 22,722,768 0 2,000 2,500 متر مربع 1397 1397 منطقه 7 توسعه و تجهیز زمینهاي ورزشی روباز و 
چمن مصنوعی، سطح منطقه 106090207

140,486,906 0 25,000,000 22,096,331 35,000,000 30,000,000 26,362,000 2,028,575 31,012 4,785 متر مربع 1397 1391 منطقه 7 توسعه و تجهیز مجموعه ورزشی شهید 
توکلی 106090307

20,694,277 0 15,000,000 5,694,277 0 0 0 0 6,771 9,600 متر مربع 1397 1396 منطقه 7 احداث مجموعه ورزشی خیاط خانه 106090707

33,186,479 0 6,000,000 4,900,000 6,140,000 6,140,000 10,006,479 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی 10610

16,737,729 0 3,000,000 1,400,000 2,000,000 2,000,000 8,337,729 0 2,000 1,500 متر مربع 1397 1397 منطقه 7 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، 
سطح منطقه 106100107

16,448,750 0 3,000,000 3,500,000 4,140,000 4,140,000 1,668,750 0 2,000 1,500 متر مربع 1397 1397 منطقه 7 تعمیر و تجهیز زمین هاي ورزشی رویاز و
چمن هاي مصنوعی، سطح منطقه 106100207

70,102,086 0 16,500,000 25,302,045 8,500,000 7,621,101 12,178,940 0 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700

21,000,000 0 6,000,000 15,000,000 0 0 0 0
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن

مذهبی 10702

21,000,000 0 6,000,000 15,000,000 0 0 0 0 100,000 60
تعداد 
مسجد 1397 1397 منطقه 7 کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، 

سطح منطقه 107021607

49,102,086 0 10,500,000 10,302,045 8,500,000 7,621,101 12,178,940 0 حمایت از توسعه و تجهیز مدارس 10720
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49,102,086 0 10,500,000 10,302,045 8,500,000 7,621,101 12,178,940 0 80,189 131
تعداد 
مدرسه 1397 1397 منطقه 7 کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح 

منطقه 107200107

316,372,714 0 66,000,000 69,080,600 61,087,868 65,118,208 55,086,038 0
توسعه فضاهاي فرهنگی، اجتماعی و 

هنري 10800

23,589,792 0 6,000,000 4,200,000 6,000,000 4,888,622 2,501,170 0
تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه 

ها 10802

23,589,792 0 6,000,000 4,200,000 6,000,000 4,888,622 2,501,170 0 1,000 6,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 7 تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه 
ها، سطح منطقه 108020107

76,626,303 0 20,000,000 24,082,840 13,000,000 9,962,469 9,580,994 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی و هنري 10809

76,626,303 0 20,000,000 24,082,840 13,000,000 9,962,469 9,580,994 0 2,500 8,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 7 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی و 
هنري، سطح منطقه 108090107

75,979,454 0 20,000,000 16,000,000 16,000,000 9,989,000 13,990,454 0 توسعه و تجهیز سراي محله 10811

75,979,454 0 20,000,000 16,000,000 16,000,000 9,989,000 13,990,454 0 23,983 3,168 متر مربع 1397 1393 منطقه 7 توسعه و تجهیز سراي محله، بهار 108110407

140,177,165 0 20,000,000 24,797,760 26,087,868 40,278,117 29,013,420 0 تعمیر و تجهیز سراي محله 10812

140,177,165 0 20,000,000 24,797,760 26,087,868 40,278,117 29,013,420 0 1,500 13,333 متر مربع 1397 1397 منطقه 7 تعمیر و تجهیز سراي محله، سطح منطقه 108120107

1,203,672,504 0 237,000,000 141,593,600 271,976,472 276,740,859 276,361,573 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

80,713,594 0 17,000,000 13,600,000 22,689,987 17,365,236 10,058,371 0
توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و

نیمه عمومی غیرریلی 20200

23,685,592 0 5,000,000 4,000,000 8,989,444 5,376,546 319,602 0
احداث ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی 

غیرریلی 20203

15,005,402 0 3,000,000 2,000,000 6,503,008 3,445,292 57,102 0 500,000 6 ایستگاه 1397 1397 منطقه 7 احداث ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی 
غیرریلی، سطح منطقه 202030107

8,680,190 0 2,000,000 2,000,000 2,486,436 1,931,254 262,500 0 2,000 1,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 7 نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس،
سطح منطقه 202030207

13,550,741 0 5,000,000 2,600,000 3,113,121 1,988,690 848,930 0
تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل و نقل 

عمومی غیر ریلی 20210

7,182,051 0 2,000,000 1,400,000 1,863,121 1,250,000 668,930 0 20,000 100 ایستگاه 1397 1397 منطقه 7 تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل و نقل 
عمومی غیرریلی، سطح منطقه 202100107
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6,368,690 0 3,000,000 1,200,000 1,250,000 738,690 180,000 0 200 15,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 7 تعمیر و تجهیز پل پیاده همسطح 
ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه 202100207

43,477,261 0 7,000,000 7,000,000 10,587,422 10,000,000 8,889,839 0 تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي تندرو 20212

43,477,261 0 7,000,000 7,000,000 10,587,422 10,000,000 8,889,839 0 250,000 28 ایستگاه 1397 1397 منطقه 7 تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي 
تندرو، سطح منطقه 202120107

221,990,651 0 39,000,000 31,341,280 59,664,708 47,963,074 44,021,589 0 افزایش ایمنی و بهره وري معابر 20400

81,901,441 0 10,000,000 10,241,280 17,827,963 14,849,049 28,983,149 0 اجراي عالیم افقی ترافیکی 20408

81,901,441 0 10,000,000 10,241,280 17,827,963 14,849,049 28,983,149 0 10,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 7 اجراي عالیم افقی ترافیکی، سطح منطقه 204080107

45,009,061 0 8,000,000 7,800,000 11,501,094 9,999,338 7,708,629 0 تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی 20410

45,009,061 0 8,000,000 7,800,000 11,501,094 9,999,338 7,708,629 0 10,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 7 تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی، سطح
منطقه 204100107

49,305,507 0 8,000,000 5,400,000 16,249,172 14,883,242 4,773,093 0
تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی 

معابر 20412

16,925,189 0 3,000,000 1,400,000 6,250,000 4,883,242 1,391,947 0 1,000 3,000 متر 1397 1397 منطقه 7 تعمیر و تعویض گاردریل معابر سطح 
منطقه 204120107

32,380,318 0 5,000,000 4,000,000 9,999,172 10,000,000 3,381,146 0 2,000 2,500 متر 1397 1397 منطقه 7 تعمیر و تعویض نرده ایمنی معابر، سطح 
منطقه 204120207

17,628,952 0 5,000,000 3,000,000 5,000,000 3,700,000 928,952 0 نصب چراغ هاي راهنمایی و رانندگی 20414

17,478,952 0 4,850,000 3,000,000 5,000,000 3,700,000 928,952 0 500,000 10 تقاطع 1397 1397 منطقه 7 نصب چراغ هاي راهنمایی و رانندگی، 
سطح منطقه 204140107

150,000 0 150,000 0 0 0 0 0 150,000 1 تقاطع 1397 1397
نصب چراغ هوشمند و عالیم هشدار 

دهنده و خط کشی جهت گذر دانش 
آموزان

204140207

28,145,690 0 8,000,000 4,900,000 9,086,479 4,531,445 1,627,766 0 تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکی 20417

28,145,690 0 8,000,000 4,900,000 9,086,479 4,531,445 1,627,766 0 8,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 7 تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکی، 
سطح منطقه 204170107

37,331,861 0 8,000,000 5,500,000 12,000,000 11,831,861 0 0 توسعه و تجهیز پایانه ها 20500
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37,331,861 0 8,000,000 5,500,000 12,000,000 11,831,861 0 0
تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك سوارهاي

درون شهري 20504

37,331,861 0 8,000,000 5,500,000 12,000,000 11,831,861 0 0 1,200 6,667 متر مربع 1397 1397 منطقه 7 تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك سوارهاي
درون شهري، سطح منطقه 205040107

529,270,545 0 88,000,000 58,536,320 96,857,519 118,692,217 167,184,489 0
روان سازي عبور و مرور وسایل نقلیه 

موتوري 20900

57,159,292 0 10,000,000 3,130,400 15,849,995 14,800,270 13,378,627 0 طراحی و اصالح هندسی معابر 20914

57,159,292 0 10,000,000 3,130,400 15,849,995 14,800,270 13,378,627 0 2,500 4,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 7 طراحی و اصالح هندسی معابر، سطح 
منطقه 209140107

119,343,033 0 10,000,000 25,000,000 41,887,404 24,968,000 17,487,629 0 تعریض معابر غیر بزرگراهی 20921

119,343,033 0 10,000,000 25,000,000 41,887,404 24,968,000 17,487,629 0 750 13,333 متر مربع 1397 1397 منطقه 7 تعریض معابر سطح منطقه 209210207

221,147,801 0 20,000,000 13,991,200 13,500,000 65,686,430 107,970,171 0
مرمت معابر غیر بزرگراهی شامل لکه 

گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري و 
همسطح سازي دریچه ها

20925

221,147,801 0 20,000,000 13,991,200 13,500,000 65,686,430 107,970,171 0 150 133,333
متر مربع بر
سانتیمتر 1397 1397 منطقه 7 لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري

و همسطح سازي دریچه ها، سطح منطقه 209250107

72,385,699 0 15,000,000 5,180,000 10,620,120 13,237,517 28,348,062 0 نصب و ترمیم سنگدال و جداول 20926

72,385,699 0 15,000,000 5,180,000 10,620,120 13,237,517 28,348,062 0 1,500 10,000 متر 1397 1397 منطقه 7 نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح 
منطقه 209260107

59,234,720 0 33,000,000 11,234,720 15,000,000 0 0 0
بهسازي و نوسازي معابر غیربزرگراهی 

شامل تراش و روکش اساسی 20928

59,234,720 0 33,000,000 11,234,720 15,000,000 0 0 0 150 220,000
متر مربع بر
سانتیمتر 1397 1397 منطقه 7 بهسازي و نوسازي معابر غیر بزرگراهی، 

سطح منطقه 209280107

26,907,836 0 8,700,000 5,000,000 8,009,836 5,000,000 198,000 0
روان سازي عبور و مرور معلولین و 

سالمندان 21300

26,907,836 0 8,700,000 5,000,000 8,009,836 5,000,000 198,000 0
بهسازي معابرجهت تردد معلولین و 

سالمندان 21302

26,907,836 0 8,700,000 5,000,000 8,009,836 5,000,000 198,000 0 2,500 3,480 متر مربع 1397 1397 منطقه 7 بهسازي معابر جهت تردد معلولین و 
سالمندان، سطح منطقه 213020107
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297,797,063 0 72,300,000 27,466,000 71,254,422 72,935,197 53,841,444 0 روان سازي عبور و مرور پیاده 21400

137,788,083 0 15,000,000 14,202,000 35,137,905 40,000,000 33,448,178 0 احداث و تجهیز پیاده روها 21401

137,788,083 0 15,000,000 14,202,000 35,137,905 40,000,000 33,448,178 0 1,000 15,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 7 احداث و تجهیز پیاده روها، سطح منطقه 214010207

36,268,127 0 13,000,000 2,200,000 6,552,323 4,955,553 9,560,251 0
مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح

سازي دریچه 21402

34,428,627 0 11,160,500 2,200,000 6,552,323 4,955,553 9,560,251 0 1,200 9,301 متر مربع 1397 1397 منطقه 7 مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح
سازي دریچه، سطح منطقه 214020107

1,839,500 0 1,839,500 0 0 0 0 0 1,839,500 1 ندارد 1397 1397 مناسب سازي وضعیت حمل و نقل و 
(ترافیک (شهر دوستدار کودك 214020207

85,861,499 0 32,000,000 4,614,000 20,000,000 22,979,644 6,267,855 0 احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده 21403

55,861,499 0 2,000,000 4,614,000 20,000,000 22,979,644 6,267,855 0 40,000 50
متر طول 
عرشه 1397 1397 منطقه 7 احداث پل عابر پیاده، سطح منطقه 214030107

15,000,000 0 15,000,000 0 0 0 0 0 300,000 50
متر طول 
عرشه 1397 1397 منطقه 7 احداث پل عابر پیاده مکانیزه تقاطع 

خیابان دماوند و منتظري 214030507

15,000,000 0 15,000,000 0 0 0 0 0 300,000 50
متر طول 
عرشه 1397 1397 منطقه 7 احداث پل عابر پیاده مکانیزه تقاطع 

خیابان انقالب و پل چوبی 214030607

25,474,094 0 5,000,000 4,250,000 6,658,934 5,000,000 4,565,160 0 تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابرپیاده 21404

25,474,094 0 5,000,000 4,250,000 6,658,934 5,000,000 4,565,160 0 2,000 2,500
متر طول 
عرشه 1397 1397 منطقه 7 تعمیر و تجهیز پل هاي عابر پیاده سطح 

منطقه 214040107

12,405,260 0 7,300,000 2,200,000 2,905,260 0 0 0
بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه 

ها 21406

12,405,260 0 7,300,000 2,200,000 2,905,260 0 0 0 1,000 7,300 متر مربع 1397 1397 منطقه 7 بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه 
ها، سطح منطقه 214060107

9,660,954 0 4,000,000 150,000 1,500,000 2,953,274 1,057,680 0
روان سازي عبور و مرور وسایل نقلیه 

غیرموتوري 21500

5,555,954 0 3,000,000 75,000 750,000 1,453,274 277,680 0 مرمت و بهسازي معابر ویژه دوچرخه 21502

5,555,954 0 3,000,000 75,000 750,000 1,453,274 277,680 0 200 15,000 متر 1397 1397 منطقه 7 تعمیر و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، 
سطح منطقه 215020107
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4,105,000 0 1,000,000 75,000 750,000 1,500,000 780,000 0
تعمیر، تجهیز و بهسازي نگهداري 

تجهیزات سامانه دوچرخه 21503

4,105,000 0 1,000,000 75,000 750,000 1,500,000 780,000 0 1,500 667 دستگاه 1397 1397 منطقه 7 بهسازي و نگهداري تجهیزات سامانه 
دوچرخه، سطح منطقه 215030107

1,007,336,601 0 186,712,447 158,696,948 258,366,812 199,285,682 204,274,712 0 خدمات شهري 30000

451,161,577 0 83,000,000 66,726,347 115,526,541 92,535,068 93,373,621 0
توسعه و مدیریت فضاي سبز شهري و 

پیراشهري 30100

16,095,699 0 15,000,000 1,095,699 0 0 0 0 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه 30102

16,095,699 0 15,000,000 1,095,699 0 0 0 0 8,462 6,500 متر مربع 1397 1396 منطقه 7 احداث بوستان خیاط خانه 301020307

89,462,015 0 15,000,000 19,996,797 20,401,130 9,473,554 24,590,534 0 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري 30103

89,462,015 0 15,000,000 19,996,797 20,401,130 9,473,554 24,590,534 0 500 30,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 7 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري،
سطح منطقه 301030107

211,479,326 0 33,000,000 26,034,440 60,866,092 43,901,863 47,676,931 0
باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها 

وفضاي سبز 30104

174,549,610 0 25,000,000 13,010,440 51,529,748 38,924,099 46,085,323 0 1,500 16,667 متر مربع 1397 1397 منطقه 7 بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و 
فضاي سبز، سطح منطقه 301040107

36,929,716 0 8,000,000 13,024,000 9,336,344 4,977,764 1,591,608 0 150 53,333 تعداد 1397 1397 منطقه 7 تامین درخت و درختچه و گل و گیاه 
سطح منطقه 301040207

134,124,537 0 20,000,000 19,599,411 34,259,319 39,159,651 21,106,156 0
طراحی و اجراي شبکه هاي آبرسانی 

فضاي سبز 30107

134,124,537 0 20,000,000 19,599,411 34,259,319 39,159,651 21,106,156 0 800 25,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 7 طراحی و اجراي شبکه هاي آبرسانی 
فضاي سبز، سطح منطقه 301070107

225,802,247 0 42,892,447 37,020,000 56,831,878 43,817,440 45,240,482 0 زیباسازي منظر شهري 30200

43,810,896 0 10,000,000 4,040,000 11,286,322 4,521,693 13,962,881 0 رنگ آمیزي و پاکسازي نما 30201

43,810,896 0 10,000,000 4,040,000 11,286,322 4,521,693 13,962,881 0 40 250,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 7 رنگ آمیزي و پاکسازي نما، سطح منطقه 302010107

13,324,000 0 500,000 1,824,000 3,000,000 3,000,000 5,000,000 0
تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، تزئینی، 

مجسمه و تندیس 30203
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

13,324,000 0 500,000 1,824,000 3,000,000 3,000,000 5,000,000 0 500,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 7 تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، تزیینی، 
مجسمه و تندیس، سطح منطقه 302030107

138,651,349 0 26,392,447 27,176,000 35,565,016 29,169,211 20,348,675 0 ساماندهی میادین و معابر خاص شهر 30204

138,651,349 0 26,392,447 27,176,000 35,565,016 29,169,211 20,348,675 0 3,000 8,797 متر مربع 1397 1397 منطقه 7 ساماندهی میادین و معابر خاص شهر، 
سطح منطقه 302040307

15,206,536 0 5,000,000 2,280,000 2,800,000 3,126,536 2,000,000 0 نورپردازي و زیباسازي معابر 30206

15,206,536 0 5,000,000 2,280,000 2,800,000 3,126,536 2,000,000 0 500 10,000 مورد 1397 1397 منطقه 7 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح 
منطقه 302060107

14,809,466 0 1,000,000 1,700,000 4,180,540 4,000,000 3,928,926 0 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی 30208

14,809,466 0 1,000,000 1,700,000 4,180,540 4,000,000 3,928,926 0 500 2,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 7 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی، سطح 
منطقه 302080107

33,926,778 0 10,320,000 5,625,000 13,884,000 3,757,918 339,860 0 مدیریت پسماند 30400

18,429,000 0 6,320,000 2,225,000 9,884,000 0 0 0
احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع 

آوري و پردازش پسماند 30406

18,429,000 0 6,320,000 2,225,000 9,884,000 0 0 0 8,000 790 عدد 1397 1397 منطقه 7 خرید مخازن پسماند 304060307

15,497,778 0 4,000,000 3,400,000 4,000,000 3,757,918 339,860 0
تعمیر و تجهیز تاسیسات جمع آوري و 

پردازش پسماند 30407

15,497,778 0 4,000,000 3,400,000 4,000,000 3,757,918 339,860 0 150 26,667 متر مربع 1397 1397 منطقه 7 تعمیر و تجهیز تأسیسات جمع آوري و 
پردازش پسماند، سطح منطقه 304070107

267,240,798 0 42,500,000 45,705,601 65,524,393 53,712,412 59,798,392 0
مدیریت شبکه جمع آوري و دفع آب 

هاي سطحی 30700

33,945,336 0 8,000,000 6,800,000 8,494,147 4,488,363 6,162,826 0
کنترل و پایش آب هاي سطحی و 

زیرزمینی 30702

33,945,336 0 8,000,000 6,800,000 8,494,147 4,488,363 6,162,826 0 893 8,960 متر مکعب 1397 1397 منطقه 7 کنترل و پایش آب هاي سطحی و 
زیرزمینی، سطح منطقه 307020107
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

38,301,743 0 2,000,000 2,550,000 15,000,000 14,850,367 3,901,376 0

مرمت و نگهداري شبکه اصلی جمع 
آوري آبهاي سطحی شامل مسیل ها و 
کانال هاي سرپوشیده، روباز، مدفون، 

منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و 
رسوب گیر

30704

38,301,743 0 2,000,000 2,550,000 15,000,000 14,850,367 3,901,376 0 500 4,000 متر مکعب 1397 1397 منطقه 7

مرمت، بهسازي و توسعه 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

32,066,981 0 7,500,000 6,375,000 7,500,000 7,277,074 3,414,907 0 الیروبی و بازسازي قنوات 30706

32,066,981 0 7,500,000 6,375,000 7,500,000 7,277,074 3,414,907 0 400 18,750 متر مکعب 1397 1397 منطقه 7 الیروبی و بازسازي قنوات، سطح منطقه 307060107

85,009,100 0 15,000,000 20,000,000 15,471,685 14,218,323 20,319,092 0

بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعی 
جمع آوري آبهاي سطحی(شامل بهبود 

عملکرد و ظرفیت، اجراي روشهاي نوین 
و سرپوشیده سازي انهار، آشغال و 

(رسوبگیر

30707

85,009,100 0 15,000,000 20,000,000 15,471,685 14,218,323 20,319,092 0 1,000 15,000 متر طول 1397 1397 منطقه 7

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه 
فرعی جمع آوري آبهاي سطحی (شامل 

بهبود عملکرد و ظرفیت، اجراي روش 
هاي نوین و سرپوشیده سازي انهار، 
آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه

307070107

77,917,638 0 10,000,000 9,980,601 19,058,561 12,878,285 26,000,191 0

مرمت و نگهداري شبکه فرعی جمع 
آوري آبهاي سطحی شامل انهار، جداول، 
پل فلزي، دریچه، سنگدال، آشغال گیر و 

رسوبگیر

30708

77,917,638 0 10,000,000 9,980,601 19,058,561 12,878,285 26,000,191 0 500 20,000 متر طول 1397 1397 منطقه 7

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه 
فرعی جمع آوري آبهاي سطحی (شامل 

انهار، جداول، پل فلزي، دریچه،  
سنگدال، آشغالگیر و رسوب گیر) سطح 

منطقه

307080107
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

29,205,201 0 8,000,000 3,620,000 6,600,000 5,462,844 5,522,357 0
توسعه و نگهداري تأسیسات وتسهیالت 

خدمات شهري 31000

14,682,844 0 5,000,000 1,520,000 3,600,000 2,462,844 2,100,000 0
احداث سرویس هاي بهداشتی عمومی در

معابر 31001

14,682,844 0 5,000,000 1,520,000 3,600,000 2,462,844 2,100,000 0 100,000 50 چشمه 1397 1397 منطقه 7 احداث سرویس هاي بهداشتی عمومی در
معابر، سطح منطقه 310010107

14,522,357 0 3,000,000 2,100,000 3,000,000 3,000,000 3,422,357 0
تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس 

هاي بهداشتی عمومی در معابر 31008

14,522,357 0 3,000,000 2,100,000 3,000,000 3,000,000 3,422,357 0 10,000 300 چشمه 1397 1397 منطقه 7
تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس 
هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح 

منطقه
310080107

50,160,000 0 17,000,000 12,160,000 20,000,000 1,000,000 0 0 شهرسازي و معماري 50000

50,160,000 0 17,000,000 12,160,000 20,000,000 1,000,000 0 0 ساماندهی و نوسازي بافت هاي فرسوده 50600

50,160,000 0 17,000,000 12,160,000 20,000,000 1,000,000 0 0
هماهنگی تامین زیرساخت ها وایجاد 
محرك توسعه دربافت هاي فرسوده 

شهري
50601

50,160,000 0 17,000,000 12,160,000 20,000,000 1,000,000 0 0 4,000 4,250 متر مربع 1397 1397 منطقه 7 ساماندهی ونوسازي بافتهاي فرسوده 
منطقه 7 506010107

144,128,225 0 27,000,000 24,645,962 20,000,000 30,648,092 41,834,171 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000

144,128,225 0 27,000,000 24,645,962 20,000,000 30,648,092 41,834,171 0
تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان هاي 

اداري 60600

144,128,225 0 27,000,000 24,645,962 20,000,000 30,648,092 41,834,171 0
بازسازي و تعمیرات اساسی ساختمان 

هاي اداري 60603

144,128,225 0 27,000,000 24,645,962 20,000,000 30,648,092 41,834,171 0 5,000 5,400 متر مربع 1397 1397 منطقه 7 مقاوم سازي، بازسازي و تعمیرات اساسی
ساختمان هاي اداري، سطح منطقه 606030107
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

1,020,828,797 جمع کل
8,900,000 اجتماعی و فرهنگی 10000
5,400,000 پیشگیري،کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی 10400
5,400,000 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
5,400,000 نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 104030408
3,500,000 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700
3,500,000 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10716
1,500,000 اجراي برنامه هاي ارزشی و معنوي 107160108
2,000,000 ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 107160208

562,500 حمل و نقل و ترافیک 20000
562,500 آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک 21800
562,500 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیک 21801
562,500 آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 218010108

255,000,000 خدمات شهري 30000
122,000,000 توسعه و مدیریت فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
122,000,000 نگهداري فضاهاي سبز 30106
112,000,000 نگهداري فضاي سبز 301060108
10,000,000 نگهداري فضاهاي سبز بوستان مینیاتوري 301060708

131,000,000 مدیریت پسماند 30400
131,000,000 رفت و روب شهري 30408
131,000,000 رفت و روب شهري 304080108

2,000,000 بهبود محیط زیست شهري 30900
2,000,000 کنترل جمعیت حیوانات بالصاحب و ناقل بیماري به انسان 30903
2,000,000 مبارزه با جانوران مضر شهري 309030108
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

6,585,000 ایمنی و مدیریت بحران 40000
6,585,000 کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 40300
6,585,000 افزایش ایمنی اماکن 40306
2,385,000 افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 403060208
4,200,000 الیروبی کانال ها،مسیل ها و حوضچه هاي رسوبگیر 403060408

749,781,297 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
748,101,297 امور پشتیبانی 60800

30,911,960 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
20,116,420 حقوق کارمندان  ثابت 608010208
9,763,092 دستمزد کارگران رسمی 608010308
1,032,448 حقوق مامورین انتظامی 608010408

396,982,187 مزایا و کمک ها 60802
159,386,369 مزایاي کارمندان ثابت 608020208
10,723,930 هزینه ناهار 608020308
2,314,214 مزایاي کارگران رسمی 608020408
2,044,248 مزایاي مامورین انتظامی 608020508

122,098,444 فوق العاده ،اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاري 608020608
74,742,543 بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی 3درصد پس انداز 608020708

6,174,384 کمک غیر نقدي ، کمک  عائله مندي ، بن کاالهاي اساسی کارگران و ایاب و ذهاب 608020808
19,498,055 پاداش و عیدي 608020908
1,215,000 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803
1,215,000 پست، اینترنت و تلفن 608030408

26,550,000 اجاره بهاء و کرایه 60804
26,550,000 کرایه وسائط نقلیه 608040108
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

260,614,150 خدمات قراردادي 60805
2,520,000 نگهداري و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات 608050108

144,000 نگهداري و تعمیرات وسایل اداري 608050208
450,000 نگهداري و تعمیرات جزئی ماشین آالت و وسایط نقلیه 608050308
630,000 تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس 608050408
30,000 خدمات قراردادي،هزینه هاي بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهاي دسته چک و غیره 608050508

630,000 حق الجلسه،حق الزحمه ،حق التدریس 608050608
254,910,150 تامین نیروي انسانی شامل کارگري - کارمندي و غیره 608050908

1,300,000 بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزي 608051008
25,600,000 هزینه سوخت 60806
1,700,000 سوخت دستگاههاي حرارتی 608060108

850,000 سوخت وسائل نقلیه 608060208
1,650,000 آب بها مصرفی اداري 608060308
8,500,000 بهاي برق مصرفی اداري 608060408
4,900,000 آب بهاي پارکها و میادین 608060508
8,000,000 بهاي برق پارك ها و میادین 608060608
6,228,000 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807

594,000 خرید لوازم جزیی ساختمان 608070108
1,800,000 خرید لوازم مصرفی اداري 608070208

540,000 لوازم یدکی وسائط نقلیه 608070308
126,000 لباس کارکنان و لوازم خواب 608070408

2,880,000 سایرموادو لوازم مصرف شدنی 608070508
288,000 لوازم تنظیف 608070608

1,680,000 دیپلماسی شهري 62200
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

1,680,000 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201
1,680,000 راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 622010108
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
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پایان

سال 
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عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
2,557,337,275 0 504,422,176 393,089,481 489,613,186 473,693,277 696,519,155 0 جمع کل

307,526,939 0 56,500,000 46,884,929 78,586,522 58,573,702 66,981,786 0 اجتماعی و فرهنگی 10000

85,356,300 0 10,500,000 4,857,526 26,736,716 16,557,604 26,704,454 0 توسعه ورزش همگانی 10600

37,555,284 0 5,500,000 2,575,190 7,960,400 5,018,881 16,500,813 0 توسعه و تجهیز فضاهاي ورزشی 10609

37,055,284 0 5,000,000 2,575,190 7,960,400 5,018,881 16,500,813 0 2,500 2,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 8 احداث زمین چمن، سطح منطقه 106090608

500,000 0 500,000 0 0 0 0 0 21,000 500 متر مربع 1397 1394 منطقه 8 توسعه و تجهیز مجموعه ورزشی ثامن 
االحجج 106090708

47,801,016 0 5,000,000 2,282,336 18,776,316 11,538,723 10,203,641 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی 10610

47,801,016 0 5,000,000 2,282,336 18,776,316 11,538,723 10,203,641 0 2,000 2,500 متر مربع 1397 1397 منطقه 8 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، 
سطح منطقه 106100108

58,546,232 0 18,000,000 14,893,608 10,474,800 3,344,415 11,833,409 0 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700

11,000,000 0 6,000,000 5,000,000 0 0 0 0
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن

مذهبی 10702

11,000,000 0 6,000,000 5,000,000 0 0 0 0 238,095 25
تعداد 
مسجد 1397 1397 منطقه 8 کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، 

سطح منطقه 107021408

47,546,232 0 12,000,000 9,893,608 10,474,800 3,344,415 11,833,409 0 حمایت از توسعه و تجهیز مدارس 10720

47,546,232 0 12,000,000 9,893,608 10,474,800 3,344,415 11,833,409 0 84,507 142
تعداد 
مدرسه 1397 1397 منطقه 8 کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح 

منطقه 107200108

163,624,407 0 28,000,000 27,133,795 41,375,006 38,671,683 28,443,923 0
توسعه فضاهاي فرهنگی، اجتماعی و 

هنري 10800

103,836,755 0 15,000,000 11,509,434 26,199,882 28,610,194 22,517,245 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی و هنري 10809

103,836,755 0 15,000,000 11,509,434 26,199,882 28,610,194 22,517,245 0 2,326 6,450 متر مربع 1397 1397 منطقه 8 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی و 
هنري، سطح منطقه 108090108

59,787,652 0 13,000,000 15,624,361 15,175,124 10,061,489 5,926,678 0 تعمیر و تجهیز سراي محله 10812

59,787,652 0 13,000,000 15,624,361 15,175,124 10,061,489 5,926,678 0 1,500 8,667 متر مربع 1397 1397 منطقه 8 تعمیر و تجهیز سراي محله، سطح منطقه 108120108

1,094,826,901 0 209,000,000 178,019,056 153,656,914 206,163,168 347,987,763 0 حمل و نقل و ترافیک 20000
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مبالغ به هزار ریال
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مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

81,236,526 0 16,200,000 15,760,061 18,469,988 16,061,336 14,745,141 0
توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و

نیمه عمومی غیرریلی 20200

15,331,274 0 2,800,000 2,480,000 3,287,200 3,902,113 2,861,961 0
احداث ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی 

غیرریلی 20203

15,331,274 0 2,800,000 2,480,000 3,287,200 3,902,113 2,861,961 0 500,000 6 ایستگاه 1397 1397 منطقه 8 احداث ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی 
غیرریلی، سطح منطقه 202030108

31,232,895 0 7,100,000 6,431,796 6,216,167 4,648,455 6,836,477 0
تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل و نقل 

عمومی غیر ریلی 20210

24,627,868 0 5,600,000 5,173,012 4,777,982 3,396,317 5,680,557 0 20,000 280 ایستگاه 1397 1397 منطقه 8 تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل و نقل 
عمومی غیرریلی، سطح منطقه 202100108

6,605,027 0 1,500,000 1,258,784 1,438,185 1,252,138 1,155,920 0 200 7,500 متر مربع 1397 1397 منطقه 8 تعمیر و تجهیز پل پیاده همسطح 
ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه 202100208

34,672,357 0 6,300,000 6,848,265 8,966,621 7,510,768 5,046,703 0 تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي تندرو 20212

34,672,357 0 6,300,000 6,848,265 8,966,621 7,510,768 5,046,703 0 250,000 25 ایستگاه 1397 1397 منطقه 8 تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي 
تندرو، سطح منطقه 202120108

133,358,839 0 29,700,000 22,072,163 24,098,361 27,517,439 29,970,876 0 افزایش ایمنی و بهره وري معابر 20400

47,854,611 0 11,500,000 6,701,727 8,472,726 11,141,292 10,038,866 0 اجراي عالیم افقی ترافیکی 20408

47,854,611 0 11,500,000 6,701,727 8,472,726 11,141,292 10,038,866 0 11,500,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 8 اجراي عالیم افقی ترافیکی، سطح منطقه 204080108

15,640,726 0 2,800,000 4,000,000 3,402,825 941,775 4,496,126 0 تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی 20410

15,640,726 0 2,800,000 4,000,000 3,402,825 941,775 4,496,126 0 4,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 8 تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی، سطح
منطقه 204100108

27,966,091 0 6,000,000 4,530,480 1,997,200 7,174,744 8,263,667 0
تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی 

معابر 20412

11,921,884 0 2,500,000 1,400,000 1,000,000 3,917,493 3,104,391 0 1,000 2,500 متر 1397 1397 منطقه 8 تعمیر و تعویض گاردریل معابر  سطح 
منطقه 204120108

16,044,207 0 3,500,000 3,130,480 997,200 3,257,251 5,159,276 0 2,000 1,750 متر 1397 1397 منطقه 8 تعمیر و تعویض نرده ایمنی معابر سطح 
منطقه 204120208

7,419,468 0 1,400,000 1,239,956 1,560,593 1,624,244 1,594,675 0 نصب چراغ هاي راهنمایی و رانندگی 20414
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مجري عنوان شماره 
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7,269,468 0 1,250,000 1,239,956 1,560,593 1,624,244 1,594,675 0 500,000 3 تقاطع 1397 1397 منطقه 8 نصب چراغ هاي راهنمایی و رانندگی، 
سطح منطقه 204140108

150,000 0 150,000 0 0 0 0 0 150,000 1 تقاطع 1397 1397
نصب چراغ هوشمند و عالیم هشدار 

دهنده و خط کشی جهت گذر دانش 
آموزان

204140208

34,477,943 0 8,000,000 5,600,000 8,665,017 6,635,384 5,577,542 0 تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکی 20417

34,477,943 0 8,000,000 5,600,000 8,665,017 6,635,384 5,577,542 0 8,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 8 تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکی، 
سطح منطقه 204170108

74,024,634 0 16,000,000 11,767,799 13,651,068 14,488,277 18,117,490 0 توسعه و تجهیز پایانه ها 20500

55,188,677 0 12,000,000 6,781,023 10,468,668 10,955,442 14,983,544 0
احداث و توسعه پایانه ها و پارك 

سوارهاي درون شهري 20501

55,188,677 0 12,000,000 6,781,023 10,468,668 10,955,442 14,983,544 0 16,780 3,600 متر مربع 1397 1393 منطقه 8
احداث و توسعه پایانه ها و پارك 

سوارهاي درون شهري، سه راه تهران 
پارس و علم و صنعت

205010108

18,835,957 0 4,000,000 4,986,776 3,182,400 3,532,835 3,133,946 0
تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك سوارهاي

درون شهري 20504

18,835,957 0 4,000,000 4,986,776 3,182,400 3,532,835 3,133,946 0 1,200 3,333 متر مربع 1397 1397 منطقه 8 تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك سوارهاي
درون شهري، سطح منطقه 205040108

571,639,328 0 100,200,000 81,955,684 65,689,677 88,069,443 235,724,524 0
روان سازي عبور و مرور وسایل نقلیه 

موتوري 20900

35,311,581 0 4,000,000 4,690,150 9,811,468 8,907,488 7,902,475 0 طراحی و اصالح هندسی معابر 20914

35,311,581 0 4,000,000 4,690,150 9,811,468 8,907,488 7,902,475 0 3,500 1,143 متر مربع 1397 1397 منطقه 8 طراحی و اصالح هندسی معابر، سطح 
منطقه 209140108

139,877,899 0 20,000,000 6,047,364 169,818 9,960,000 103,700,717 0 تعریض معابر غیر بزرگراهی 20921

139,877,899 0 20,000,000 6,047,364 169,818 9,960,000 103,700,717 0 2,038 70,588 متر مربع 1397 1393 منطقه 8 تعریض  خیابان دماوند 209210108

264,713,796 0 40,000,000 32,172,822 18,342,583 62,156,024 112,042,367 0
مرمت معابر غیر بزرگراهی شامل لکه 

گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري و 
همسطح سازي دریچه ها

20925
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مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

264,713,796 0 40,000,000 32,172,822 18,342,583 62,156,024 112,042,367 0 150 266,667
متر مربع بر
سانتیمتر 1397 1397 منطقه 8 لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري

و همسطح سازي دریچه ها، سطح منطقه 209250108

31,553,976 0 4,200,000 3,621,099 4,607,981 7,045,931 12,078,965 0 نصب و ترمیم سنگدال و جداول 20926

31,553,976 0 4,200,000 3,621,099 4,607,981 7,045,931 12,078,965 0 1,500 2,800 متر 1397 1397 منطقه 8 نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح 
منطقه 209260108

100,182,076 0 32,000,000 35,424,249 32,757,827 0 0 0
بهسازي و نوسازي معابر غیربزرگراهی 

شامل تراش و روکش اساسی 20928

100,182,076 0 32,000,000 35,424,249 32,757,827 0 0 0 150 213,333
متر مربع بر
سانتیمتر 1397 1397 منطقه 8 بهسازي و نوسازي معابر غیر بزرگراهی، 

سطح منطقه 209280108

18,395,046 0 6,200,000 3,500,000 3,922,482 1,822,862 2,949,702 0
روان سازي عبور و مرور معلولین و 

سالمندان 21300

18,395,046 0 6,200,000 3,500,000 3,922,482 1,822,862 2,949,702 0
بهسازي معابرجهت تردد معلولین و 

سالمندان 21302

18,395,046 0 6,200,000 3,500,000 3,922,482 1,822,862 2,949,702 0 2,500 2,480 متر مربع 1397 1397 منطقه 8 بهسازي معابر جهت تردد معلولین و 
سالمندان، سطح منطقه 213020108

187,995,422 0 38,200,000 40,000,648 25,175,338 49,457,574 35,161,862 0 روان سازي عبور و مرور پیاده 21400

70,639,771 0 10,000,000 10,532,145 7,742,626 23,777,496 18,587,504 0 احداث و تجهیز پیاده روها 21401

70,639,771 0 10,000,000 10,532,145 7,742,626 23,777,496 18,587,504 0 667 14,991 متر مربع 1397 1397 منطقه 8 احداث و تجهیز پیاده روها، سطح منطقه 214010108

49,118,055 0 7,000,000 8,999,926 7,060,027 15,933,679 10,124,423 0
مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح

سازي دریچه 21402

47,278,555 0 5,160,500 8,999,926 7,060,027 15,933,679 10,124,423 0 1,000 5,161 متر مربع 1397 1397 منطقه 8 مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح
سازي دریچه، سطح منطقه 214020108

1,839,500 0 1,839,500 0 0 0 0 0 1,839,500 1 ندارد 1397 1397 مناسب سازي وضعیت حمل و نقل و 
(ترافیک (شهر دوستدار کودك 214020208

30,926,777 0 8,400,000 7,981,585 2,073,346 6,021,911 6,449,935 0 احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده 21403

30,926,777 0 8,400,000 7,981,585 2,073,346 6,021,911 6,449,935 0 30,000 280
متر طول 
عرشه 1397 1397 منطقه 8 احداث پل عابر پیاده، سطح منطقه 214030108

28,478,622 0 10,000,000 9,750,000 5,004,134 3,724,488 0 0 تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابرپیاده 21404
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28,478,622 0 10,000,000 9,750,000 5,004,134 3,724,488 0 0 2,000 5,000
متر طول 
عرشه 1397 1397 منطقه 8 تعمیر و تجهیز پل هاي عابر پیاده، سطح

منطقه 214040108

8,832,197 0 2,800,000 2,736,992 3,295,205 0 0 0
بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه 

ها 21406

8,832,197 0 2,800,000 2,736,992 3,295,205 0 0 0 1,000 2,800 متر مربع 1397 1397 منطقه 8 بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه 
ها، سطح منطقه 214060108

28,177,106 0 2,500,000 2,962,701 2,650,000 8,746,237 11,318,168 0
روان سازي عبور و مرور وسایل نقلیه 

غیرموتوري 21500

28,177,106 0 2,500,000 2,962,701 2,650,000 8,746,237 11,318,168 0 مرمت و بهسازي معابر ویژه دوچرخه 21502

28,177,106 0 2,500,000 2,962,701 2,650,000 8,746,237 11,318,168 0 200 12,500 متر 1397 1397 منطقه 8 تعمیر و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، 
سطح منطقه 215020108

911,393,221 0 160,922,176 129,136,542 209,432,900 167,911,880 243,989,723 0 خدمات شهري 30000

352,568,991 0 59,910,000 43,687,904 86,073,203 67,307,284 95,590,600 0
توسعه و مدیریت فضاي سبز شهري و 

پیراشهري 30100

10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 0 0 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه 30102

10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 0 0 9,191 1,088 متر مربع 1397 1397 منطقه 8 احداث بوستان در محله وحیدیه (زمین 
(حمام مرمر 301020208

30,118,496 0 5,400,000 4,996,000 6,558,609 2,353,457 10,810,430 0 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري 30103

30,118,496 0 5,400,000 4,996,000 6,558,609 2,353,457 10,810,430 0 500 10,800 متر مربع 1397 1397 منطقه 8 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري،
سطح منطقه 301030108

275,320,529 0 38,510,000 32,807,523 69,537,766 58,418,330 76,046,910 0
باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها 

وفضاي سبز 30104

238,819,990 0 33,510,000 28,006,669 62,563,150 50,500,533 64,239,638 0 1,500 22,340 متر مربع 1397 1397 منطقه 8 بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و 
فضاي سبز، سطح منطقه 301040108

36,500,539 0 5,000,000 4,800,854 6,974,616 7,917,797 11,807,272 0 150 33,333 تعداد 1397 1397 منطقه 8 تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، 
سطح منطقه 301040208

37,129,966 0 6,000,000 5,884,381 9,976,828 6,535,497 8,733,260 0
طراحی و اجراي شبکه هاي آبرسانی 

فضاي سبز 30107

153 

جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 منطقه 8
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

37,129,966 0 6,000,000 5,884,381 9,976,828 6,535,497 8,733,260 0 500 12,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 8 طراحی و اجراي شبکه هاي آبرسانی 
فضاي سبز، سطح منطقه 301070108

311,910,584 0 53,000,000 42,196,580 70,234,355 58,691,368 87,788,281 0 زیباسازي منظر شهري 30200

95,318,907 0 11,400,000 10,070,829 18,171,877 22,476,201 33,200,000 0 رنگ آمیزي و پاکسازي نما 30201

34,120,765 0 6,900,000 4,103,973 4,714,891 6,901,901 11,500,000 0 40 172,500 متر مربع 1397 1397 منطقه 8 رنگ آمیزي و پاکسازي نما، سطح منطقه 302010108

61,198,142 0 4,500,000 5,966,856 13,456,986 15,574,300 21,700,000 0 285 225,000 متر مربع 1397 1393 منطقه 8 رنگ آمیزي و پاکسازي نماي، جداره 
(اتوبان امام علی(ع 302010308

8,904,907 0 800,000 299,000 1,007,391 2,898,851 3,899,665 0
تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، تزئینی، 

مجسمه و تندیس 30203

8,904,907 0 800,000 299,000 1,007,391 2,898,851 3,899,665 0 800,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 8 تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، تزیینی، 
مجسمه و تندیس، سطح منطقه 302030108

182,879,780 0 37,000,000 27,761,026 47,094,439 27,821,914 43,202,401 0 ساماندهی میادین و معابر خاص شهر 30204

137,660,756 0 18,000,000 13,019,222 35,617,219 27,821,914 43,202,401 0 3,000 6,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 8 ساماندهی میادین و معابر خاص شهر، 
سطح منطقه 302040108

45,219,024 0 19,000,000 14,741,804 11,477,220 0 0 0 462,404 107 تعداد 1397 1395 منطقه 8 ساماندهی میادین صد و هفت گانه  
(نارمک (هفت حوض 302040208

15,762,849 0 2,800,000 2,799,710 2,674,348 2,276,401 5,212,390 0 نورپردازي و زیباسازي معابر 30206

15,762,849 0 2,800,000 2,799,710 2,674,348 2,276,401 5,212,390 0 500 5,600 مورد 1397 1397 منطقه 8 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح 
منطقه 302060108

3,614,988 0 500,000 682,015 710,000 1,148,843 574,130 0
تهیه و نصب پالك شناسایی اماکن و 

معابر 30207

3,614,988 0 500,000 682,015 710,000 1,148,843 574,130 0 100 5,000 تعداد 1397 1397 منطقه 8 تهیه و نصب پالك شناسایی اماکن و 
معابر، سطح منطقه 302070108

5,429,153 0 500,000 584,000 576,300 2,069,158 1,699,695 0 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی 30208

5,429,153 0 500,000 584,000 576,300 2,069,158 1,699,695 0 500 1,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 8 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی، سطح 
منطقه 302080108

32,282,623 0 10,200,000 7,414,139 6,600,084 3,153,275 4,915,125 0 مدیریت پسماند 30400

154 

جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 منطقه 8
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

12,477,500 0 5,300,000 2,857,500 4,320,000 0 0 0
احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع 

آوري و پردازش پسماند 30406

12,477,500 0 5,300,000 2,857,500 4,320,000 0 0 0 8,000 663 عدد 1397 1397 منطقه 8 خرید مخازن پسماند 304060308

19,805,123 0 4,900,000 4,556,639 2,280,084 3,153,275 4,915,125 0
تعمیر و تجهیز تاسیسات جمع آوري و 

پردازش پسماند 30407

19,805,123 0 4,900,000 4,556,639 2,280,084 3,153,275 4,915,125 0 400 12,250 متر مربع 1397 1397 منطقه 8 تعمیر و تجهیز تأسیسات جمع آوري و 
پردازش پسماند، سطح منطقه 304070108

189,437,014 0 33,272,176 31,682,476 41,559,962 32,908,584 50,013,816 0
مدیریت شبکه جمع آوري و دفع آب 

هاي سطحی 30700

74,119,657 0 17,472,176 15,863,003 8,234,549 10,940,177 21,609,752 0

مرمت و نگهداري شبکه اصلی جمع 
آوري آبهاي سطحی شامل مسیل ها و 
کانال هاي سرپوشیده، روباز، مدفون، 

منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و 
رسوب گیر

30704

74,119,657 0 17,472,176 15,863,003 8,234,549 10,940,177 21,609,752 0 500 34,944 متر مکعب 1397 1397 منطقه 8

مرمت، بهسازي و توسعه 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

15,257,641 0 2,800,000 2,795,907 2,652,000 3,326,667 3,683,067 0 الیروبی و بازسازي قنوات 30706

15,257,641 0 2,800,000 2,795,907 2,652,000 3,326,667 3,683,067 0 400 7,000 متر مکعب 1397 1397 منطقه 8 الیروبی و بازسازي قنوات، سطح منطقه 307060108

45,065,048 0 9,000,000 9,176,663 6,741,180 9,093,108 11,054,097 0

بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعی 
جمع آوري آبهاي سطحی(شامل بهبود 

عملکرد و ظرفیت، اجراي روشهاي نوین 
و سرپوشیده سازي انهار، آشغال و 

(رسوبگیر

30707

45,065,048 0 9,000,000 9,176,663 6,741,180 9,093,108 11,054,097 0 1,000 9,000 متر طول 1397 1397 منطقه 8

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه 
فرعی جمع آوري آبهاي سطحی (شامل 

بهبود عملکرد و ظرفیت، اجراي روش 
هاي نوین و سرپوشیده سازي انهار، 
آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه

307070108
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جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 منطقه 8
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

54,994,668 0 4,000,000 3,846,903 23,932,233 9,548,632 13,666,900 0

مرمت و نگهداري شبکه فرعی جمع 
آوري آبهاي سطحی شامل انهار، جداول، 
پل فلزي، دریچه، سنگدال، آشغال گیر و 

رسوبگیر

30708

54,994,668 0 4,000,000 3,846,903 23,932,233 9,548,632 13,666,900 0 500 8,000 متر طول 1397 1397 منطقه 8

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه 
فرعی جمع آوري آبهاي سطحی (شامل 

انهار، جداول، پل فلزي، دریچه،  
سنگدال، آشغالگیر و رسوب گیر) سطح 

منطقه

307080108

25,194,009 0 4,540,000 4,155,443 4,965,296 5,851,369 5,681,901 0
توسعه و نگهداري تأسیسات وتسهیالت 

خدمات شهري 31000

16,493,840 0 3,000,000 2,789,360 3,065,006 3,805,569 3,833,905 0
احداث سرویس هاي بهداشتی عمومی در

معابر 31001

16,493,840 0 3,000,000 2,789,360 3,065,006 3,805,569 3,833,905 0 100,000 30 چشمه 1397 1397 منطقه 8 احداث سرویس هاي بهداشتی عمومی در
معابر، سطح منطقه 310010108

8,700,169 0 1,540,000 1,366,083 1,900,290 2,045,800 1,847,996 0
تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس 

هاي بهداشتی عمومی در معابر 31008

8,700,169 0 1,540,000 1,366,083 1,900,290 2,045,800 1,847,996 0 10,000 154 چشمه 1397 1397 منطقه 8
تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس 
هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح 

منطقه
310080108

35,000,000 0 35,000,000 0 0 0 0 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000

35,000,000 0 35,000,000 0 0 0 0 0
توانمندسازي سیستم و اِعمال مدیریت 

بحران 40200

35,000,000 0 35,000,000 0 0 0 0 0
احداث پایگاه هاي پشتیبانی مدیریت 

بحران 40203

35,000,000 0 35,000,000 0 0 0 0 0 46,667 1,500 متر مربع 1397 1396 منطقه 8 احداث سوله بحران منطقه 8 402030108

34,339,079 0 16,000,000 0 10,939,079 7,400,000 0 0 شهرسازي و معماري 50000

34,339,079 0 16,000,000 0 10,939,079 7,400,000 0 0 ساماندهی و نوسازي بافت هاي فرسوده 50600
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جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 منطقه 8
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

34,339,079 0 16,000,000 0 10,939,079 7,400,000 0 0
هماهنگی تامین زیرساخت ها وایجاد 
محرك توسعه دربافت هاي فرسوده 

شهري
50601

34,339,079 0 16,000,000 0 10,939,079 7,400,000 0 0 5,000 3,200 متر مربع 1397 1397 منطقه 8 ساماندهی ونوسازي بافتهاي فرسوده 
منطقه 8 506010108

174,251,135 0 27,000,000 39,048,954 36,997,771 33,644,527 37,559,883 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000

174,251,135 0 27,000,000 39,048,954 36,997,771 33,644,527 37,559,883 0
تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان هاي 

اداري 60600

174,251,135 0 27,000,000 39,048,954 36,997,771 33,644,527 37,559,883 0
بازسازي و تعمیرات اساسی ساختمان 

هاي اداري 60603

174,251,135 0 27,000,000 39,048,954 36,997,771 33,644,527 37,559,883 0 5,000 5,400 متر مربع 1397 1397 منطقه 8 مقاوم سازي، بازسازي و تعمیرات اساسی
ساختمان هاي اداري، سطح منطقه 606030108
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جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 منطقه 8
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 





مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

740,641,533 جمع کل
7,900,000 اجتماعی و فرهنگی 10000
5,400,000 پیشگیري،کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی 10400
5,400,000 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
5,400,000 نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 104030409
2,500,000 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700
2,500,000 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10716
1,000,000 اجراي برنامه هاي ارزشی و معنوي 107160109
1,500,000 ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 107160209
1,125,000 حمل و نقل و ترافیک 20000
1,125,000 آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک 21800
1,125,000 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیک 21801
1,125,000 آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 218010109

137,300,000 خدمات شهري 30000
62,300,000 توسعه و مدیریت فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
62,300,000 نگهداري فضاهاي سبز 30106
62,300,000 نگهداري فضاي سبز 301060109
73,000,000 مدیریت پسماند 30400
73,000,000 رفت و روب شهري 30408
73,000,000 رفت و روب شهري 304080109
2,000,000 بهبود محیط زیست شهري 30900
2,000,000 کنترل جمعیت حیوانات بالصاحب و ناقل بیماري به انسان 30903
2,000,000 مبارزه با جانوران مضر شهري 309030109

11,980,000 ایمنی و مدیریت بحران 40000
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جدول شماره (7) - بودجه مصوب سال  1397 منطقه 9
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

11,980,000 کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 40300
11,980,000 افزایش ایمنی اماکن 40306
1,980,000 افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 403060209

10,000,000 الیروبی کانال ها،مسیل ها و حوضچه هاي رسوبگیر 403060409
582,336,533 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
581,216,533 امور پشتیبانی 60800
18,086,748 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
15,371,008 حقوق کارمندان  ثابت 608010209

1,683,292 دستمزد کارگران رسمی 608010309
1,032,448 حقوق مامورین انتظامی 608010409

293,957,498 مزایا و کمک ها 60802
121,787,533 مزایاي کارمندان ثابت 608020209

7,803,799 هزینه ناهار 608020309
399,002 مزایاي کارگران رسمی 608020409

2,044,248 مزایاي مامورین انتظامی 608020509
88,850,981 فوق العاده ،اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاري 608020609
54,390,114 بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی 3درصد پس انداز 608020709

4,493,096 کمک غیر نقدي ، کمک  عائله مندي ، بن کاالهاي اساسی کارگران و ایاب و ذهاب 608020809
14,188,725 پاداش و عیدي 608020909
1,080,000 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803
1,080,000 پست، اینترنت و تلفن 608030409

18,900,000 اجاره بهاء و کرایه 60804
18,900,000 کرایه وسائط نقلیه 608040109

225,853,287 خدمات قراردادي 60805

160 

جدول شماره (7) - بودجه مصوب سال  1397 منطقه 9
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

1,440,000 نگهداري و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات 608050109
90,000 نگهداري و تعمیرات وسایل اداري 608050209

585,000 نگهداري و تعمیرات جزئی ماشین آالت و وسایط نقلیه 608050309
450,000 تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس 608050409
30,000 خدمات قراردادي،هزینه هاي بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهاي دسته چک و غیره 608050509

1,125,000 حق الجلسه،حق الزحمه ،حق التدریس 608050609
219,133,287 تامین نیروي انسانی شامل کارگري - کارمندي و غیره 608050909

3,000,000 بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزي 608051009
18,200,000 هزینه سوخت 60806
1,200,000 سوخت دستگاههاي حرارتی 608060109

700,000 سوخت وسائل نقلیه 608060209
900,000 آب بها مصرفی اداري 608060309

6,500,000 بهاي برق مصرفی اداري 608060409
2,900,000 آب بهاي پارکها و میادین 608060509
6,000,000 بهاي برق پارك ها و میادین 608060609
5,139,000 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807

720,000 خرید لوازم جزیی ساختمان 608070109
1,080,000 خرید لوازم مصرفی اداري 608070209

261,000 لوازم یدکی وسائط نقلیه 608070309
103,500 لباس کارکنان و لوازم خواب 608070409

2,880,000 سایرموادو لوازم مصرف شدنی 608070509
94,500 لوازم تنظیف 608070609

1,120,000 دیپلماسی شهري 62200
1,120,000 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201
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جدول شماره (7) - بودجه مصوب سال  1397 منطقه 9
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

1,120,000 راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 622010109
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
2,647,295,616 80,000,000 482,176,262 375,788,275 447,021,979 435,050,678 476,064,528 351,193,894 جمع کل

637,888,873 80,000,000 135,400,000 87,362,679 80,529,786 93,144,413 105,992,578 55,459,417 اجتماعی و فرهنگی 10000

50,000,000 20,000,000 30,000,000 0 0 0 0 0
پیشگیري،کنترل و کاهش آسیب هاي 

اجتماعی 10400

50,000,000 20,000,000 30,000,000 0 0 0 0 0
توسعه و تجهیز مدد سراها و سایر مراکز 

خدمات رسانی به آسیب دید گان 
اجتماعی

10402

50,000,000 20,000,000 30,000,000 0 0 0 0 0 10,000 5,000 متر مربع 1398 1397 منطقه 9 ایجاد مرکز آموزش و کارآفرینی بهاران 104020309

371,827,460 60,000,000 62,900,000 58,841,065 39,530,865 42,364,077 52,732,036 55,459,417 توسعه ورزش همگانی 10600

299,440,618 60,000,000 61,500,000 57,588,600 15,731,146 18,764,370 30,397,085 55,459,417 توسعه و تجهیز فضاهاي ورزشی 10609

21,869,011 0 1,500,000 360,000 4,272,656 6,764,370 8,971,985 0 2,000 750 متر مربع 1397 1397 منطقه 9 توسعه و تجهیز زمینهاي ورزشی روباز، 
سطح منطقه 106090109

277,571,607 60,000,000 60,000,000 57,228,600 11,458,490 12,000,000 21,425,100 55,459,417 34,739 8,070 متر مربع 1398 1389 منطقه 9 توسعه و تجهیز مجموعه فرهنگی ورزشی
کوثر 106091009

72,386,842 0 1,400,000 1,252,465 23,799,719 23,599,707 22,334,951 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی 10610

72,386,842 0 1,400,000 1,252,465 23,799,719 23,599,707 22,334,951 0 2,000 700 متر مربع 1397 1397 منطقه 9 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، 
سطح منطقه 106100109

54,258,483 0 14,000,000 11,831,727 10,326,201 7,943,293 10,157,262 0 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700

8,505,000 0 4,000,000 4,505,000 0 0 0 0
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن

مذهبی 10702

8,505,000 0 4,000,000 4,505,000 0 0 0 0 228,571 18
تعداد 
مسجد 1397 1397 منطقه 9 کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، 

سطح منطقه 107021409

45,753,483 0 10,000,000 7,326,727 10,326,201 7,943,293 10,157,262 0 حمایت از توسعه و تجهیز مدارس 10720

45,753,483 0 10,000,000 7,326,727 10,326,201 7,943,293 10,157,262 0 131,578 76
تعداد 
مدرسه 1397 1397 منطقه 9 کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح 

منطقه 107200109

161,802,930 0 28,500,000 16,689,887 30,672,720 42,837,043 43,103,280 0
توسعه فضاهاي فرهنگی، اجتماعی و 

هنري 10800
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جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 منطقه 9
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
117,062,516 0 11,000,000 11,334,297 23,580,576 33,079,647 38,067,996 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی و هنري 10809

117,062,516 0 11,000,000 11,334,297 23,580,576 33,079,647 38,067,996 0 2,500 4,400 متر مربع 1397 1397 منطقه 9 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی و 
هنري، سطح منطقه 108090109

10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 0 0
توسعه و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه

ها 10810

10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 0 0 6,536 1,530 متر مربع 1397 1393 منطقه 9 احداث مجموعه فرهنگی و کتابخانه دکتر
قریب 108100109

34,740,414 0 7,500,000 5,355,590 7,092,144 9,757,396 5,035,284 0 تعمیر و تجهیز سراي محله 10812

34,740,414 0 7,500,000 5,355,590 7,092,144 9,757,396 5,035,284 0 1,500 5,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 9 تعمیر و تجهیز سراي محله، سطح منطقه 108120109

813,294,264 0 130,950,000 137,370,864 158,708,653 166,834,456 179,701,591 39,728,700 حمل و نقل و ترافیک 20000

48,482,147 0 10,750,000 7,345,065 15,935,413 8,012,855 6,438,814 0
توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و

نیمه عمومی غیرریلی 20200

22,507,066 0 4,850,000 2,626,154 8,705,615 2,809,158 3,516,139 0
احداث ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی 

غیرریلی 20203

18,833,271 0 3,500,000 1,546,154 8,145,615 2,350,363 3,291,139 0 500,000 7 ایستگاه 1397 1397 منطقه 9 احداث ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی 
غیرریلی، سطح منطقه 202030109

3,673,795 0 1,350,000 1,080,000 560,000 458,795 225,000 0 2,000 675 متر مربع 1397 1397 منطقه 9 نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس 
سطح منطقه 202030209

14,867,889 0 3,400,000 2,762,995 3,815,970 3,103,697 1,785,227 0
تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل و نقل 

عمومی غیر ریلی 20210

9,084,261 0 2,000,000 1,389,711 2,480,599 2,240,224 973,727 0 20,000 100 ایستگاه 1397 1397 منطقه 9 تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل و نقل 
عمومی غیرریلی، سطح منطقه 202100109

5,783,628 0 1,400,000 1,373,284 1,335,371 863,473 811,500 0 200 7,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 9 تعمیر و تجهیز پل پیاده همسطح 
ایستگاه اتوبوس سطح منطقه 202100209

11,107,192 0 2,500,000 1,955,916 3,413,828 2,100,000 1,137,448 0 تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي تندرو 20212

11,107,192 0 2,500,000 1,955,916 3,413,828 2,100,000 1,137,448 0 250,000 10 ایستگاه 1397 1397 منطقه 9 تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي 
تندرو، سطح منطقه 202120109

140,563,463 0 28,700,000 16,009,395 27,354,042 38,224,723 30,275,303 0 افزایش ایمنی و بهره وري معابر 20400
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اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
58,422,910 0 12,500,000 5,935,299 11,498,590 18,631,449 9,857,572 0 اجراي عالیم افقی ترافیکی 20408

58,422,910 0 12,500,000 5,935,299 11,498,590 18,631,449 9,857,572 0 20,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 9 اجراي عالیم افقی ترافیکی، سطح منطقه 204080109

18,375,916 0 5,900,000 3,203,731 4,097,300 4,570,900 603,985 0 تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی 20410

18,375,916 0 5,900,000 3,203,731 4,097,300 4,570,900 603,985 0 5,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 9 تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی، سطح
منطقه 204100109

19,663,847 0 2,800,000 1,792,029 3,779,203 5,852,674 5,439,941 0
تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی 

معابر 20412

11,128,448 0 1,400,000 555,999 2,538,891 2,852,674 3,780,884 0 1,000 1,400 متر 1397 1397 منطقه 9 تعمیر و تعویض گاردریل معابر ، سطح 
منطقه 204120109

8,535,399 0 1,400,000 1,236,030 1,240,312 3,000,000 1,659,057 0 2,000 700 متر 1397 1397 منطقه 9 تعمیر و تعویض نرده ایمنی معابر سطح 
منطقه 204120209

5,440,995 0 2,000,000 495,901 693,834 776,260 1,475,000 0 نصب چراغ هاي راهنمایی و رانندگی 20414

5,290,995 0 1,850,000 495,901 693,834 776,260 1,475,000 0 500,000 4 تقاطع 1397 1397 منطقه 9 نصب چراغ هاي راهنمایی و رانندگی، 
سطح منطقه 204140109

150,000 0 150,000 0 0 0 0 0 150,000 1 تقاطع 1397 1397
نصب چراغ هوشمند و عالیم هشدار 

دهنده و خط کشی جهت گذر دانش 
آموزان

204140209

38,659,795 0 5,500,000 4,582,435 7,285,115 8,393,440 12,898,805 0 تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکی 20417

38,659,795 0 5,500,000 4,582,435 7,285,115 8,393,440 12,898,805 0 5,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 9 تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکی، 
سطح منطقه 204170109

7,793,349 0 1,500,000 1,244,112 2,815,790 1,285,447 948,000 0 توسعه و تجهیز پایانه ها 20500

7,793,349 0 1,500,000 1,244,112 2,815,790 1,285,447 948,000 0
تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك سوارهاي

درون شهري 20504

7,793,349 0 1,500,000 1,244,112 2,815,790 1,285,447 948,000 0 1,200 1,250 متر مربع 1397 1397 منطقه 9 تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك سوارهاي
درون شهري، سطح منطقه 205040109

400,093,689 0 66,600,000 90,560,528 79,080,133 74,132,975 89,720,053 0
روان سازي عبور و مرور وسایل نقلیه 

موتوري 20900

28,060,626 0 6,000,000 5,289,201 6,391,002 6,457,992 3,922,431 0 طراحی و اصالح هندسی معابر 20914
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 
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پایان
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عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

28,060,626 0 6,000,000 5,289,201 6,391,002 6,457,992 3,922,431 0 3,500 1,714 متر مربع 1397 1397 منطقه 9 طراحی و اصالح هندسی معابر، سطح 
منطقه 209140109

286,598,707 0 51,300,000 76,229,493 35,652,750 52,172,049 71,244,415 0
مرمت معابر غیر بزرگراهی شامل لکه 

گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري و 
همسطح سازي دریچه ها

20925

286,598,707 0 51,300,000 76,229,493 35,652,750 52,172,049 71,244,415 0 150 342,000
متر مربع بر
سانتیمتر 1397 1397 منطقه 9 لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري

و همسطح سازي دریچه ها، سطح منطقه 209250109

48,961,142 0 4,300,000 3,622,520 10,982,481 15,502,934 14,553,207 0 نصب و ترمیم سنگدال و جداول 20926

48,961,142 0 4,300,000 3,622,520 10,982,481 15,502,934 14,553,207 0 1,500 2,867 متر 1397 1397 منطقه 9 نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح 
منطقه 209260109

36,473,214 0 5,000,000 5,419,314 26,053,900 0 0 0
بهسازي و نوسازي معابر غیربزرگراهی 

شامل تراش و روکش اساسی 20928

36,473,214 0 5,000,000 5,419,314 26,053,900 0 0 0 150 33,333
متر مربع بر
سانتیمتر 1397 1397 منطقه 9 بهسازي و نوسازي معابر غیر بزرگراهی، 

سطح منطقه 209280109

14,690,526 0 7,000,000 3,657,639 1,653,383 1,747,504 632,000 0
روان سازي عبور و مرور معلولین و 

سالمندان 21300

14,690,526 0 7,000,000 3,657,639 1,653,383 1,747,504 632,000 0
بهسازي معابرجهت تردد معلولین و 

سالمندان 21302

14,690,526 0 7,000,000 3,657,639 1,653,383 1,747,504 632,000 0 2,500 2,800 متر مربع 1397 1397 منطقه 9 بهسازي معابر جهت تردد معلولین و 
سالمندان، سطح منطقه 213020109

177,429,764 0 12,200,000 11,290,006 27,189,791 37,196,405 49,824,862 39,728,700 روان سازي عبور و مرور پیاده 21400

134,692,229 0 3,700,000 2,867,936 17,201,051 25,830,093 45,364,449 39,728,700
مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح

سازي دریچه 21402

132,852,729 0 1,860,500 2,867,936 17,201,051 25,830,093 45,364,449 39,728,700 1,000 1,861 متر مربع 1397 1397 منطقه 9 مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح
سازي دریچه، سطح منطقه 214020109

1,839,500 0 1,839,500 0 0 0 0 0 1,839,500 1 ندارد 1397 1397 مناسب سازي وضعیت حمل و نقل و 
(ترافیک (شهر دوستدار کودك 214020209

12,698,807 0 2,100,000 2,249,911 2,978,221 3,322,267 2,048,408 0 احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده 21403
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
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عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

12,698,807 0 2,100,000 2,249,911 2,978,221 3,322,267 2,048,408 0 30,000 70
متر طول 
عرشه 1397 1397 منطقه 9 احداث پل عابر پیاده سطح منطقه 214030109

26,420,972 0 5,000,000 5,060,228 5,904,694 8,044,045 2,412,005 0 تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابرپیاده 21404

26,420,972 0 5,000,000 5,060,228 5,904,694 8,044,045 2,412,005 0 2,000 2,500
متر طول 
عرشه 1397 1397 منطقه 9 تعمیر و تجهیز پل هاي عابر پیاده، سطح

منطقه 214040109

3,617,756 0 1,400,000 1,111,931 1,105,825 0 0 0
بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه 

ها 21406

3,617,756 0 1,400,000 1,111,931 1,105,825 0 0 0 1,000 1,400 متر مربع 1397 1397 منطقه 9 بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه 
ها، سطح منطقه 214060109

12,453,101 0 1,200,000 1,486,723 1,669,272 6,234,547 1,862,559 0
روان سازي عبور و مرور وسایل نقلیه 

غیرموتوري 21500

8,547,978 0 700,000 540,000 969,272 5,234,547 1,104,159 0 احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه 21501

8,547,978 0 700,000 540,000 969,272 5,234,547 1,104,159 0 1,000 700 متر 1397 1397 منطقه 9 احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، 
سطح منطقه 215010109

3,905,123 0 500,000 946,723 700,000 1,000,000 758,400 0
تعمیر، تجهیز و بهسازي نگهداري 

تجهیزات سامانه دوچرخه 21503

3,905,123 0 500,000 946,723 700,000 1,000,000 758,400 0 1,500 333 دستگاه 1397 1397 منطقه 9 بهسازي و نگهداري تجهیزات سامانه 
دوچرخه  سطح منطقه 215030109

11,788,225 0 3,000,000 5,777,396 3,010,829 0 0 0
آموزش و ترویج امور حمل و نقل و 

ترافیک 21800

11,788,225 0 3,000,000 5,777,396 3,010,829 0 0 0
تعمیر و تجهیز پارك هاي آموزش 

ترافیک 21803

11,788,225 0 3,000,000 5,777,396 3,010,829 0 0 0 200 15,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 9 تعمیر و تجهیز پارك هاي آموزش 
ترافیک، سطح منطقه 218030109

1,064,335,331 0 183,888,800 130,100,627 180,027,575 157,045,429 157,267,123 256,005,777 خدمات شهري 30000

583,719,400 0 61,148,800 46,377,042 89,773,663 81,577,695 70,857,328 233,984,872
توسعه و مدیریت فضاي سبز شهري و 

پیراشهري 30100

265,801,500 0 16,100,000 7,515,655 19,649,777 18,873,432 15,820,580 187,842,056 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري 30103
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265,801,500 0 16,100,000 7,515,655 19,649,777 18,873,432 15,820,580 187,842,056 500 32,200 متر مربع 1397 1397 منطقه 9 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري،
سطح منطقه 301030109

272,405,389 0 35,948,800 33,690,101 62,443,789 56,954,502 46,374,181 36,994,016
باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها 

وفضاي سبز 30104

245,617,866 0 31,748,800 29,621,512 56,449,419 51,261,211 42,078,064 34,458,860 1,500 21,166 متر مربع 1397 1397 منطقه 9 بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و 
فضاي سبز، سطح منطقه 301040109

26,787,523 0 4,200,000 4,068,589 5,994,370 5,693,291 4,296,117 2,535,156 150 28,000 تعداد 1397 1397 منطقه 9 تأمین درخت و درختچه و گل و گیاه، 
سطح منطقه 301040209

45,512,511 0 9,100,000 5,171,286 7,680,097 5,749,761 8,662,567 9,148,800
طراحی و اجراي شبکه هاي آبرسانی 

فضاي سبز 30107

45,512,511 0 9,100,000 5,171,286 7,680,097 5,749,761 8,662,567 9,148,800 500 18,200 متر مربع 1397 1397 منطقه 9 طراحی و اجراي شبکه هاي آبرسانی 
فضاي سبز، سطح منطقه 301070109

174,190,462 0 58,400,000 19,400,426 30,396,613 27,963,892 23,902,247 14,127,284 زیباسازي منظر شهري 30200

16,874,028 0 1,400,000 757,220 2,000,000 6,665,385 6,051,423 0 رنگ آمیزي و پاکسازي نما 30201

16,874,028 0 1,400,000 757,220 2,000,000 6,665,385 6,051,423 0 40 35,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 9 رنگ آمیزي و پاکسازي نما، سطح منطقه 302010109

11,697,412 0 2,450,000 972,957 1,400,000 2,930,084 3,944,371 0
تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، تزئینی، 

مجسمه و تندیس 30203

11,697,412 0 2,450,000 972,957 1,400,000 2,930,084 3,944,371 0 3,500,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 9 تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، تزیینی، 
مجسمه و تندیس، سطح منطقه 302030109

115,823,761 0 50,000,000 13,980,695 20,576,802 11,145,242 9,548,780 10,572,242 ساماندهی میادین و معابر خاص شهر 30204

80,632,185 0 30,000,000 6,938,733 12,427,188 11,145,242 9,548,780 10,572,242 8,125 3,692 متر مربع 1397 1397 منطقه 9 ساماندهی میدان آزادي 302040409

20,191,576 0 5,000,000 7,041,962 8,149,614 0 0 0 8,000 625 متر مربع 1397 1397 منطقه 9 آماده سازي مسیر جهت مراسم ها 302040609

15,000,000 0 15,000,000 0 0 0 0 0 1,000 15,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 9 ساماندهی میادین و معابر خاص شهر 
سطح منطقه 302040709

18,045,960 0 2,450,000 2,553,101 3,490,380 4,098,000 1,899,437 3,555,042 نورپردازي و زیباسازي معابر 30206

18,045,960 0 2,450,000 2,553,101 3,490,380 4,098,000 1,899,437 3,555,042 500 4,900 مورد 1397 1397 منطقه 9 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح 
منطقه 302060109

11,749,301 0 2,100,000 1,136,453 2,929,431 3,125,181 2,458,236 0 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی 30208
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

11,749,301 0 2,100,000 1,136,453 2,929,431 3,125,181 2,458,236 0 500 4,200 متر مربع 1397 1397 منطقه 9 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی، سطح 
منطقه 302080109

5,095,729 0 2,470,000 0 2,625,729 0 0 0 مدیریت پسماند 30400

5,095,729 0 2,470,000 0 2,625,729 0 0 0
احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع 

آوري و پردازش پسماند 30406

5,095,729 0 2,470,000 0 2,625,729 0 0 0 8,000 309 عدد 1397 1397 منطقه 9 خرید مخازن پسماند 304060309

294,703,485 0 60,820,000 63,621,961 56,217,639 46,009,036 61,270,248 6,764,601
مدیریت شبکه جمع آوري و دفع آب 

هاي سطحی 30700

87,851,812 0 23,800,000 14,170,498 11,988,488 15,045,091 16,083,134 6,764,601
کنترل و پایش آب هاي سطحی و 

زیرزمینی 30702

23,421,129 0 1,400,000 1,170,234 2,468,488 2,029,730 9,588,076 6,764,601 500 2,800 متر مکعب 1397 1397 منطقه 9 کنترل و پایش آب هاي سطحی و 
زیرزمینی، سطح منطقه 307020109

64,430,683 0 22,400,000 13,000,264 9,520,000 13,015,361 6,495,058 0 800 28,000 متر مکعب 1397 1397 منطقه 9 توسعه جمع آوري کانال آبهاي سطحی 
دستغیب، هاشمی، دامپزشکی 307020209

35,564,139 0 12,500,000 19,062,323 4,001,816 0 0 0

مرمت و نگهداري شبکه اصلی جمع 
آوري آبهاي سطحی شامل مسیل ها و 
کانال هاي سرپوشیده، روباز، مدفون، 

منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و 
رسوب گیر

30704

35,564,139 0 12,500,000 19,062,323 4,001,816 0 0 0 500 25,000 متر مکعب 1397 1397 منطقه 9

مرمت، بهسازي و توسعه 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

45,225,462 0 7,720,000 9,318,397 9,767,901 11,046,741 7,372,423 0

بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعی 
جمع آوري آبهاي سطحی(شامل بهبود 

عملکرد و ظرفیت، اجراي روشهاي نوین 
و سرپوشیده سازي انهار، آشغال و 

(رسوبگیر

30707
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

45,225,462 0 7,720,000 9,318,397 9,767,901 11,046,741 7,372,423 0 1,000 7,720 متر طول 1397 1397 منطقه 9

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه 
فرعی جمع آوري آبهاي سطحی (شامل 

بهبود عملکرد و ظرفیت، اجراي روش 
هاي نوین و سرپوشیده سازي انهار، 
آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه

307070109

126,062,072 0 16,800,000 21,070,743 30,459,434 19,917,204 37,814,691 0

مرمت و نگهداري شبکه فرعی جمع 
آوري آبهاي سطحی شامل انهار، جداول، 
پل فلزي، دریچه، سنگدال، آشغال گیر و 

رسوبگیر

30708

126,062,072 0 16,800,000 21,070,743 30,459,434 19,917,204 37,814,691 0 500 33,600 متر طول 1397 1397 منطقه 9

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه 
فرعی جمع آوري آبهاي سطحی (شامل 

انهار، جداول، پل فلزي، دریچه،  
سنگدال، آشغالگیر و رسوب گیر) سطح 

منطقه

307080109

6,626,255 0 1,050,000 701,198 1,013,931 1,494,806 1,237,300 1,129,020
توسعه و نگهداري تأسیسات وتسهیالت 

خدمات شهري 31000

6,626,255 0 1,050,000 701,198 1,013,931 1,494,806 1,237,300 1,129,020
تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس 

هاي بهداشتی عمومی در معابر 31008

6,626,255 0 1,050,000 701,198 1,013,931 1,494,806 1,237,300 1,129,020 10,000 105 چشمه 1397 1397 منطقه 9
تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس 
هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح 

منطقه
310080109

26,598,816 0 10,000,000 3,176,405 6,098,695 44,772 7,278,944 0 شهرسازي و معماري 50000

26,598,816 0 10,000,000 3,176,405 6,098,695 44,772 7,278,944 0 ساماندهی و نوسازي بافت هاي فرسوده 50600

26,598,816 0 10,000,000 3,176,405 6,098,695 44,772 7,278,944 0
هماهنگی تامین زیرساخت ها وایجاد 
محرك توسعه دربافت هاي فرسوده 

شهري
50601

26,598,816 0 10,000,000 3,176,405 6,098,695 44,772 7,278,944 0 5,000 2,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 9 ساماندهی ونوسازي بافتهاي فرسوده 
منطقه 9 506010109

105,178,332 0 21,937,462 17,777,700 21,657,270 17,981,608 25,824,292 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000

105,178,332 0 21,937,462 17,777,700 21,657,270 17,981,608 25,824,292 0
تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان هاي 

اداري 60600
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

2,000,000 0 2,000,000 0 0 0 0 0
تملک، احداث و تجهیز ساختمان هاي 

اداري 60602

2,000,000 0 2,000,000 0 0 0 0 0 27,500 800 متر مربع 1397 1395 منطقه 9 احداث ساختمان درمانگاه 606020109

103,178,332 0 19,937,462 17,777,700 21,657,270 17,981,608 25,824,292 0
بازسازي و تعمیرات اساسی ساختمان 

هاي اداري 60603

103,178,332 0 19,937,462 17,777,700 21,657,270 17,981,608 25,824,292 0 5,000 3,987 متر مربع 1397 1397 منطقه 9 مقاوم سازي، بازسازي و تعمیرات اساسی
ساختمان هاي اداري، سطح منطقه 606030109
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

953,792,478 جمع کل
8,900,000 اجتماعی و فرهنگی 10000
5,400,000 پیشگیري،کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی 10400
5,400,000 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
5,400,000 نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 104030410
3,500,000 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700
3,500,000 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10716
1,500,000 اجراي برنامه هاي ارزشی و معنوي 107160110
2,000,000 ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 107160210
3,375,000 حمل و نقل و ترافیک 20000
3,375,000 آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک 21800
3,375,000 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیک 21801
3,375,000 آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 218010110

197,000,000 خدمات شهري 30000
90,000,000 توسعه و مدیریت فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
90,000,000 نگهداري فضاهاي سبز 30106
90,000,000 نگهداري فضاي سبز 301060110

105,000,000 مدیریت پسماند 30400
105,000,000 رفت و روب شهري 30408
105,000,000 رفت و روب شهري 304080110

2,000,000 بهبود محیط زیست شهري 30900
2,000,000 کنترل جمعیت حیوانات بالصاحب و ناقل بیماري به انسان 30903
2,000,000 مبارزه با جانوران مضر شهري 309030110
5,630,300 ایمنی و مدیریت بحران 40000
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

5,630,300 کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 40300
5,630,300 افزایش ایمنی اماکن 40306
2,130,300 افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 403060210
3,500,000 الیروبی کانال ها،مسیل ها و حوضچه هاي رسوبگیر 403060410

738,887,178 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
737,207,178 امور پشتیبانی 60800

21,467,719 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
16,247,878 حقوق کارمندان  ثابت 608010210
4,039,900 دستمزد کارگران رسمی 608010310
1,179,941 حقوق مامورین انتظامی 608010410

315,443,386 مزایا و کمک ها 60802
128,735,144 مزایاي کارمندان ثابت 608020210

8,433,138 هزینه ناهار 608020310
957,606 مزایاي کارگران رسمی 608020410

2,336,283 مزایاي مامورین انتظامی 608020510
96,016,382 فوق العاده ،اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاري 608020610
58,776,413 بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی 3درصد پس انداز 608020710
4,855,443 کمک غیر نقدي ، کمک  عائله مندي ، بن کاالهاي اساسی کارگران و ایاب و ذهاب 608020810

15,332,977 پاداش و عیدي 608020910
765,000 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803
765,000 پست، اینترنت و تلفن 608030410

23,400,000 اجاره بهاء و کرایه 60804
23,400,000 کرایه وسائط نقلیه 608040110

348,405,073 خدمات قراردادي 60805
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

1,980,000 نگهداري و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات 608050110
126,000 نگهداري و تعمیرات وسایل اداري 608050210
540,000 نگهداري و تعمیرات جزئی ماشین آالت و وسایط نقلیه 608050310
585,000 تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس 608050410
45,000 خدمات قراردادي،هزینه هاي بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهاي دسته چک و غیره 608050510

1,710,000 حق الجلسه،حق الزحمه ،حق التدریس 608050610
340,519,073 تامین نیروي انسانی شامل کارگري - کارمندي و غیره 608050910

2,900,000 بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزي 608051010
24,090,000 هزینه سوخت 60806
2,100,000 سوخت دستگاههاي حرارتی 608060110

640,000 سوخت وسائل نقلیه 608060210
1,850,000 آب بها مصرفی اداري 608060310
9,000,000 بهاي برق مصرفی اداري 608060410
3,500,000 آب بهاي پارکها و میادین 608060510
7,000,000 بهاي برق پارك ها و میادین 608060610
3,636,000 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807

540,000 خرید لوازم جزیی ساختمان 608070110
720,000 خرید لوازم مصرفی اداري 608070210
297,000 لوازم یدکی وسائط نقلیه 608070310
81,000 لباس کارکنان و لوازم خواب 608070410

1,890,000 سایرموادو لوازم مصرف شدنی 608070510
108,000 لوازم تنظیف 608070610

1,680,000 دیپلماسی شهري 62200
1,680,000 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

1,680,000 راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 622010110
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
2,654,447,010 0 476,645,280 306,766,985 539,663,180 654,803,305 676,568,260 0 جمع کل

406,376,139 0 47,500,000 27,134,166 134,308,902 133,292,806 64,140,265 0 اجتماعی و فرهنگی 10000

94,379,144 0 7,500,000 1,561,901 42,204,626 38,138,993 4,973,624 0 توسعه ورزش همگانی 10600

5,000,000 0 5,000,000 0 0 0 0 0 توسعه و تجهیز فضاهاي ورزشی 10609

5,000,000 0 5,000,000 0 0 0 0 0 3,333 1,500 متر مربع 1397 1397 منطقه 10 احداث زمین چمن مصنوعی سطح 
منطقه 106090910

89,379,144 0 2,500,000 1,561,901 42,204,626 38,138,993 4,973,624 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی 10610

89,379,144 0 2,500,000 1,561,901 42,204,626 38,138,993 4,973,624 0 2,000 1,250 متر مربع 1397 1397 منطقه 10 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، 
سطح منطقه 106100110

44,342,461 0 16,000,000 7,219,076 6,812,328 4,069,480 10,241,577 0 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700

7,591,364 0 6,000,000 1,591,364 0 0 0 0
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن

مذهبی 10702

7,591,364 0 6,000,000 1,591,364 0 0 0 0 88,235 68
تعداد 
مسجد 1397 1397 منطقه 10 کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، 

سطح منطقه 107021710

36,751,097 0 10,000,000 5,627,712 6,812,328 4,069,480 10,241,577 0 حمایت از توسعه و تجهیز مدارس 10720

36,751,097 0 10,000,000 5,627,712 6,812,328 4,069,480 10,241,577 0 81,301 123
تعداد 
مدرسه 1397 1397 منطقه 10 کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح 

منطقه 107200110

267,654,534 0 24,000,000 18,353,189 85,291,948 91,084,333 48,925,064 0
توسعه فضاهاي فرهنگی، اجتماعی و 

هنري 10800

10,714,503 0 4,000,000 488,263 6,226,240 0 0 0 توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري 10801

10,714,503 0 4,000,000 488,263 6,226,240 0 0 0 3,557 4,000 متر مربع 1397 1395 منطقه 10 بازسازي موزه هفت چنار 108010110

156,229,104 0 10,000,000 10,746,137 43,985,676 53,254,310 38,242,981 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی و هنري 10809

156,229,104 0 10,000,000 10,746,137 43,985,676 53,254,310 38,242,981 0 2,395 4,175 متر مربع 1397 1397 منطقه 10 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی و 
هنري، سطح منطقه 108090110

100,710,927 0 10,000,000 7,118,789 35,080,032 37,830,023 10,682,083 0 تعمیر و تجهیز سراي محله 10812

100,710,927 0 10,000,000 7,118,789 35,080,032 37,830,023 10,682,083 0 1,500 6,667 متر مربع 1397 1397 منطقه 10 تعمیر و تجهیز سراي محله، سطح منطقه 108120110
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
1,062,907,020 0 142,390,000 132,240,279 157,312,712 259,186,333 371,777,696 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

44,543,083 0 9,000,000 6,694,853 11,588,113 9,299,683 7,960,434 0
توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و

نیمه عمومی غیرریلی 20200

6,673,290 0 2,000,000 1,770,627 400,000 988,528 1,514,135 0
احداث ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی 

غیرریلی 20203

6,673,290 0 2,000,000 1,770,627 400,000 988,528 1,514,135 0 500,000 4 ایستگاه 1397 1397 منطقه 10 احداث ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی 
غیرریلی، سطح منطقه 202030110

11,796,685 0 3,000,000 2,336,452 2,773,389 2,222,853 1,463,991 0
تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل و نقل 

عمومی غیر ریلی 20210

6,621,566 0 2,000,000 1,757,492 1,273,389 1,222,903 367,782 0 20,000 100 ایستگاه 1397 1397 منطقه 10 تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل و نقل 
عمومی غیرریلی، سطح منطقه 202100110

5,175,119 0 1,000,000 578,960 1,500,000 999,950 1,096,209 0 200 5,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 10 تعمیر و تجهیز پل پیاده همسطح 
ایستگاه اتوبوس سطح منطقه 202100210

26,073,108 0 4,000,000 2,587,774 8,414,724 6,088,302 4,982,308 0 تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي تندرو 20212

26,073,108 0 4,000,000 2,587,774 8,414,724 6,088,302 4,982,308 0 250,000 16 ایستگاه 1397 1397 منطقه 10 تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي 
تندرو، سطح منطقه 202120110

113,667,327 0 33,250,000 15,637,386 22,133,094 22,766,676 19,880,171 0 افزایش ایمنی و بهره وري معابر 20400

52,785,694 0 19,000,000 3,824,675 10,264,888 10,337,307 9,358,824 0 اجراي عالیم افقی ترافیکی 20408

52,785,694 0 19,000,000 3,824,675 10,264,888 10,337,307 9,358,824 0 19,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 10 اجراي عالیم افقی ترافیکی، سطح منطقه 204080110

24,671,357 0 5,000,000 6,089,097 4,971,662 5,745,300 2,865,298 0 تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی 20410

24,671,357 0 5,000,000 6,089,097 4,971,662 5,745,300 2,865,298 0 5,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 10 تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی، سطح
منطقه 204100110

12,705,817 0 2,250,000 1,450,780 2,958,674 2,598,719 3,447,644 0
تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی 

معابر 20412

4,722,877 0 1,000,000 550,780 1,200,000 98,719 1,873,378 0 1,000 1,000 متر 1397 1397 منطقه 10 تعمیر و تعویض گاردریل معابر سطح 
منطقه 204120110

7,982,940 0 1,250,000 900,000 1,758,674 2,500,000 1,574,266 0 1,700 735 متر 1397 1397 منطقه 10 تعمیر و تعویض نرده ایمنی معابر سطح 
منطقه 204120210
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 
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عملکرد سال 
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عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
5,086,290 0 2,000,000 1,080,000 1,000,000 409,711 596,579 0 نصب چراغ هاي راهنمایی و رانندگی 20414

4,936,290 0 1,850,000 1,080,000 1,000,000 409,711 596,579 0 500,000 4 تقاطع 1397 1397 منطقه 10 نصب چراغ هاي راهنمایی و رانندگی، 
سطح منطقه 204140110

150,000 0 150,000 0 0 0 0 0 150,000 1 تقاطع 1397 1397
نصب چراغ هوشمند و عالیم هشدار 

دهنده و خط کشی جهت گذر دانش 
آموزان

204140210

18,418,169 0 5,000,000 3,192,834 2,937,870 3,675,639 3,611,826 0 تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکی 20417

18,418,169 0 5,000,000 3,192,834 2,937,870 3,675,639 3,611,826 0 5,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 10 تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکی، 
سطح منطقه 204170110

6,706,741 0 1,500,000 1,257,750 973,037 382,127 2,593,827 0 توسعه و تجهیز پایانه ها 20500

6,706,741 0 1,500,000 1,257,750 973,037 382,127 2,593,827 0
تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك سوارهاي

درون شهري 20504

6,706,741 0 1,500,000 1,257,750 973,037 382,127 2,593,827 0 1,200 1,250 متر مربع 1397 1397 منطقه 10 تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك سوارهاي
درون شهري، سطح منطقه 205040110

639,552,405 0 57,500,000 58,978,237 81,040,960 178,599,370 263,433,838 0
روان سازي عبور و مرور وسایل نقلیه 

موتوري 20900

13,792,512 0 3,000,000 4,731,919 2,132,233 2,679,440 1,248,920 0 طراحی و اصالح هندسی معابر 20914

13,792,512 0 3,000,000 4,731,919 2,132,233 2,679,440 1,248,920 0 3,500 857 متر مربع 1397 1397 منطقه 10 طراحی و اصالح هندسی معابر، سطح 
منطقه 209140110

492,565,754 0 20,000,000 12,567,010 37,393,896 167,919,930 254,684,918 0
مرمت معابر غیر بزرگراهی شامل لکه 

گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري و 
همسطح سازي دریچه ها

20925

492,565,754 0 20,000,000 12,567,010 37,393,896 167,919,930 254,684,918 0 100 200,000
متر مربع بر
سانتیمتر 1397 1397 منطقه 10 لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري

و همسطح سازي دریچه ها، سطح منطقه 209250110

35,204,234 0 6,500,000 8,604,867 4,599,367 8,000,000 7,500,000 0 نصب و ترمیم سنگدال و جداول 20926

35,204,234 0 6,500,000 8,604,867 4,599,367 8,000,000 7,500,000 0 1,500 4,333 متر 1397 1397 منطقه 10 نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح 
منطقه 209260110

97,989,905 0 28,000,000 33,074,441 36,915,464 0 0 0
بهسازي و نوسازي معابر غیربزرگراهی 

شامل تراش و روکش اساسی 20928
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

97,989,905 0 28,000,000 33,074,441 36,915,464 0 0 0 150 186,667
متر مربع بر
سانتیمتر 1397 1397 منطقه 10 بهسازي و نوسازي معابر غیر بزرگراهی، 

سطح منطقه 209280110

11,843,214 0 5,700,000 2,620,554 989,818 400,411 2,132,431 0
روان سازي عبور و مرور معلولین و 

سالمندان 21300

11,843,214 0 5,700,000 2,620,554 989,818 400,411 2,132,431 0
بهسازي معابرجهت تردد معلولین و 

سالمندان 21302

11,843,214 0 5,700,000 2,620,554 989,818 400,411 2,132,431 0 2,500 2,280 متر مربع 1397 1397 منطقه 10 بهسازي معابر جهت تردد معلولین و 
سالمندان، سطح منطقه 213020110

237,043,567 0 34,690,000 45,051,499 38,462,634 44,263,066 74,576,368 0 روان سازي عبور و مرور پیاده 21400

86,596,287 0 21,000,000 27,360,127 9,000,000 15,000,000 14,236,160 0 احداث و تجهیز پیاده روها 21401

86,596,287 0 21,000,000 27,360,127 9,000,000 15,000,000 14,236,160 0 700 30,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 10 احداث و تجهیز پیاده روها، سطح منطقه 214010110

116,555,127 0 9,000,000 12,056,284 19,451,838 19,954,493 56,092,512 0
مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح

سازي دریچه 21402

114,715,627 0 7,160,500 12,056,284 19,451,838 19,954,493 56,092,512 0 1,000 7,161 متر مربع 1397 1397 منطقه 10 مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح
سازي دریچه، سطح منطقه 214020110

1,839,500 0 1,839,500 0 0 0 0 0 1,839,500 1 ندارد 1397 1397 مناسب سازي وضعیت حمل و نقل و 
(ترافیک (شهر دوستدار کودك 214020210

33,892,153 0 4,690,000 5,635,088 10,010,796 9,308,573 4,247,696 0 تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابرپیاده 21404

33,892,153 0 4,690,000 5,635,088 10,010,796 9,308,573 4,247,696 0 2,000 2,345
متر طول 
عرشه 1397 1397 منطقه 10 تعمیر و تجهیز پل هاي عابر پیاده سطح 

منطقه 214040110

9,550,683 0 750,000 2,000,000 2,125,056 3,475,000 1,200,627 0
آموزش و ترویج امور حمل و نقل و 

ترافیک 21800

9,550,683 0 750,000 2,000,000 2,125,056 3,475,000 1,200,627 0
تعمیر و تجهیز پارك هاي آموزش 

ترافیک 21803

9,550,683 0 750,000 2,000,000 2,125,056 3,475,000 1,200,627 0 250 3,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 10 تعمیر و تجهیز پارك هاي آموزش 
ترافیک، سطح منطقه 218030110

855,674,922 0 217,755,280 89,419,400 180,306,700 182,178,887 186,014,655 0 خدمات شهري 30000
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
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کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

304,469,323 0 86,349,344 22,352,685 65,101,621 61,081,020 69,584,653 0
توسعه و مدیریت فضاي سبز شهري و 

پیراشهري 30100

43,995,706 0 17,000,000 3,255,679 8,076,985 9,925,450 5,737,592 0 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري 30103

43,995,706 0 17,000,000 3,255,679 8,076,985 9,925,450 5,737,592 0 500 34,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 10 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري،
سطح منطقه 301030110

203,223,628 0 49,000,000 17,282,970 45,024,636 40,902,508 51,013,514 0
باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها 

وفضاي سبز 30104

102,554,577 0 39,000,000 17,282,970 32,929,703 6,000,000 7,341,904 0 1,500 26,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 10 بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و 
فضاي سبز، سطح منطقه 301040110

100,669,051 0 10,000,000 0 12,094,933 34,902,508 43,671,610 0 150 66,667 تعداد 1397 1397 منطقه 10 تأمین درخت و درختچه و گل و گیاه، 
سطح منطقه 301040210

57,249,989 0 20,349,344 1,814,036 12,000,000 10,253,062 12,833,547 0
طراحی و اجراي شبکه هاي آبرسانی 

فضاي سبز 30107

57,249,989 0 20,349,344 1,814,036 12,000,000 10,253,062 12,833,547 0 500 40,699 متر مربع 1397 1397 منطقه 10 طراحی و اجراي شبکه هاي آبرسانی 
فضاي سبز، سطح منطقه 301070110

158,422,030 0 26,505,936 17,045,761 32,876,467 40,780,893 41,212,973 0 زیباسازي منظر شهري 30200

70,042,110 0 8,000,000 7,507,185 13,585,211 20,594,713 20,355,001 0 رنگ آمیزي و پاکسازي نما 30201

70,042,110 0 8,000,000 7,507,185 13,585,211 20,594,713 20,355,001 0 40 200,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 10 رنگ آمیزي و پاکسازي نما، سطح منطقه 302010110

7,567,997 0 2,000,000 920,000 722,289 1,808,560 2,117,148 0
تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، تزئینی، 

مجسمه و تندیس 30203

7,567,997 0 2,000,000 920,000 722,289 1,808,560 2,117,148 0 2,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 10 تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، تزیینی، 
مجسمه و تندیس، سطح منطقه 302030110

24,925,999 0 2,000,000 2,646,769 8,186,505 5,915,963 6,176,762 0 ساماندهی میادین و معابر خاص شهر 30204

24,925,999 0 2,000,000 2,646,769 8,186,505 5,915,963 6,176,762 0 3,000 667 متر مربع 1397 1397 منطقه 10 ساماندهی میادین و معابر خاص شهر، 
سطح منطقه 302040110

32,048,124 0 11,055,936 2,981,428 4,890,523 8,153,151 4,967,086 0 نورپردازي و زیباسازي معابر 30206

32,048,124 0 11,055,936 2,981,428 4,890,523 8,153,151 4,967,086 0 500 22,112 مورد 1397 1397 منطقه 10 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح 
منطقه 302060110
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مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

7,642,207 0 1,000,000 354,000 997,929 872,800 4,417,478 0
تهیه و نصب پالك شناسایی اماکن و 

معابر 30207

7,642,207 0 1,000,000 354,000 997,929 872,800 4,417,478 0 100 10,000 تعداد 1397 1397 منطقه 10 تهیه و نصب پالك شناسایی اماکن و 
معابر، سطح منطقه 302070110

16,195,593 0 2,450,000 2,636,379 4,494,010 3,435,706 3,179,498 0 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی 30208

16,195,593 0 2,450,000 2,636,379 4,494,010 3,435,706 3,179,498 0 500 4,900 متر مربع 1397 1397 منطقه 10 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی، سطح 
منطقه 302080110

26,278,845 0 9,900,000 3,547,456 6,497,336 4,199,480 2,134,573 0 مدیریت پسماند 30400

4,792,646 0 3,400,000 0 1,392,646 0 0 0
احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع 

آوري و پردازش پسماند 30406

4,792,646 0 3,400,000 0 1,392,646 0 0 0 8,000 425 عدد 1397 1397 منطقه 10 خرید مخازن پسماند 304060310

21,486,199 0 6,500,000 3,547,456 5,104,690 4,199,480 2,134,573 0
تعمیر و تجهیز تاسیسات جمع آوري و 

پردازش پسماند 30407

21,486,199 0 6,500,000 3,547,456 5,104,690 4,199,480 2,134,573 0 450 14,444 متر مربع 1397 1397 منطقه 10 تعمیر و تجهیز تأسیسات جمع آوري و 
پردازش پسماند، سطح منطقه 304070110

354,533,820 0 87,000,000 45,982,241 74,908,397 75,464,793 71,178,389 0
مدیریت شبکه جمع آوري و دفع آب 

هاي سطحی 30700

9,708,467 0 4,500,000 1,372,918 1,695,591 889,959 1,249,999 0
کنترل و پایش آب هاي سطحی و 

زیرزمینی 30702

9,708,467 0 4,500,000 1,372,918 1,695,591 889,959 1,249,999 0 569 7,907 متر مکعب 1397 1397 منطقه 10 کنترل و پایش آب هاي سطحی و 
زیرزمینی، سطح منطقه 307020110

64,534,309 0 20,000,000 6,033,602 17,362,808 19,262,899 1,875,000 0
احداث و بهسازي شبکه هاي اصلی 
هدایت و جمع آوري آبهاي سطحی 30703

54,534,309 0 10,000,000 6,033,602 17,362,808 19,262,899 1,875,000 0 1,722 5,807 متر مکعب 1397 1397 منطقه 10
احداث و بهسازي شبکه هاي اصلی 

هدایت و جمع آوري آبهاي سطحی، 
سطح منطقه

307030110

10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 0 0 7,220 1,385 متر طول 1397 1397 منطقه 10
توسعه و تجهیز کانال جمع آوري آب 

هاي سطح شهر، بازسازي کانال خیابان 
کمیل

307030210
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اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

26,872,310 0 5,500,000 1,516,981 5,517,943 5,832,861 8,504,525 0

مرمت و نگهداري شبکه اصلی جمع 
آوري آبهاي سطحی شامل مسیل ها و 
کانال هاي سرپوشیده، روباز، مدفون، 

منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و 
رسوب گیر

30704

26,872,310 0 5,500,000 1,516,981 5,517,943 5,832,861 8,504,525 0 500 11,000 متر مکعب 1397 1397 منطقه 10

مرمت، بهسازي و توسعه 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

141,490,937 0 40,000,000 20,714,981 21,186,661 26,996,538 32,592,757 0

بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعی 
جمع آوري آبهاي سطحی(شامل بهبود 

عملکرد و ظرفیت، اجراي روشهاي نوین 
و سرپوشیده سازي انهار، آشغال و 

(رسوبگیر

30707

121,490,937 0 20,000,000 20,714,981 21,186,661 26,996,538 32,592,757 0 1,000 20,000 متر طول 1397 1397 منطقه 10

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه 
فرعی جمع آوري آبهاي سطحی (شامل 

بهبود عملکرد و ظرفیت، اجراي روش 
هاي نوین و سرپوشیده سازي انهار، 
آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه

307070110

20,000,000 0 20,000,000 0 0 0 0 0 33,333 600 متر طول 1397 1397 منطقه 10

بهسازي نوسازي و توسعه شبکه فرعی 
جمع آوري آب هاي سطحی، بازسازي 

انهار خیابان قزوین جهت رفع آبگرفتگی 
و آب ماندگی

307070210

111,927,797 0 17,000,000 16,343,759 29,145,394 22,482,536 26,956,108 0

مرمت و نگهداري شبکه فرعی جمع 
آوري آبهاي سطحی شامل انهار، جداول، 
پل فلزي، دریچه، سنگدال، آشغال گیر و 

رسوبگیر

30708

111,927,797 0 17,000,000 16,343,759 29,145,394 22,482,536 26,956,108 0 500 34,000 متر طول 1397 1397 منطقه 10

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه 
فرعی جمع آوري آبهاي سطحی (شامل 

انهار، جداول، پل فلزي، دریچه،  
سنگدال، آشغالگیر و رسوب گیر) سطح 

منطقه

307080110
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

11,970,904 0 8,000,000 491,257 922,879 652,701 1,904,067 0
توسعه و نگهداري تأسیسات وتسهیالت 

خدمات شهري 31000

11,970,904 0 8,000,000 491,257 922,879 652,701 1,904,067 0
تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس 

هاي بهداشتی عمومی در معابر 31008

11,970,904 0 8,000,000 491,257 922,879 652,701 1,904,067 0 10,000 800 چشمه 1397 1397 منطقه 10
تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس 
هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح 

منطقه
310080110

142,223,963 0 51,000,000 35,281,251 16,053,712 39,889,000 0 0 شهرسازي و معماري 50000

142,223,963 0 51,000,000 35,281,251 16,053,712 39,889,000 0 0 ساماندهی و نوسازي بافت هاي فرسوده 50600

142,223,963 0 51,000,000 35,281,251 16,053,712 39,889,000 0 0
هماهنگی تامین زیرساخت ها وایجاد 
محرك توسعه دربافت هاي فرسوده 

شهري
50601

142,223,963 0 51,000,000 35,281,251 16,053,712 39,889,000 0 0 5,000 10,200 متر مربع 1397 1397 منطقه 10 ساماندهی ونوسازي بافتهاي فرسوده 
منطقه 10 506010110

187,264,966 0 18,000,000 22,691,889 51,681,154 40,256,279 54,635,644 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000

187,264,966 0 18,000,000 22,691,889 51,681,154 40,256,279 54,635,644 0
تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان هاي 

اداري 60600

187,264,966 0 18,000,000 22,691,889 51,681,154 40,256,279 54,635,644 0
بازسازي و تعمیرات اساسی ساختمان 

هاي اداري 60603

187,264,966 0 18,000,000 22,691,889 51,681,154 40,256,279 54,635,644 0 5,000 3,600 متر مربع 1397 1397 منطقه 10 مقاوم سازي، بازسازي و تعمیرات اساسی
ساختمان هاي اداري، سطح منطقه 606030110
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

947,917,568 جمع کل
9,900,000 اجتماعی و فرهنگی 10000
5,400,000 پیشگیري،کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی 10400
5,400,000 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
5,400,000 نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 104030411
4,500,000 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700
4,500,000 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10716
2,000,000 اجراي برنامه هاي ارزشی و معنوي 107160111
2,500,000 ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 107160211
3,375,000 حمل و نقل و ترافیک 20000
3,375,000 آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک 21800
3,375,000 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیک 21801
3,375,000 آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 218010111

275,400,000 خدمات شهري 30000
126,000,000 توسعه و مدیریت فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
126,000,000 نگهداري فضاهاي سبز 30106
126,000,000 نگهداري فضاي سبز 301060111
147,000,000 مدیریت پسماند 30400
147,000,000 رفت و روب شهري 30408
147,000,000 رفت و روب شهري 304080111

2,400,000 بهبود محیط زیست شهري 30900
2,400,000 کنترل جمعیت حیوانات بالصاحب و ناقل بیماري به انسان 30903
2,400,000 مبارزه با جانوران مضر شهري 309030111
5,610,000 ایمنی و مدیریت بحران 40000
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

5,610,000 کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 40300
5,610,000 افزایش ایمنی اماکن 40306
2,610,000 افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 403060211
3,000,000 الیروبی کانال ها،مسیل ها و حوضچه هاي رسوبگیر 403060411

653,632,568 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
651,728,568 امور پشتیبانی 60800
21,027,789 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
16,712,103 حقوق کارمندان  ثابت 608010211

2,693,267 دستمزد کارگران رسمی 608010311
1,622,419 حقوق مامورین انتظامی 608010411

324,058,482 مزایا و کمک ها 60802
132,413,291 مزایاي کارمندان ثابت 608020211

8,634,526 هزینه ناهار 608020311
638,404 مزایاي کارگران رسمی 608020411

3,212,389 مزایاي مامورین انتظامی 608020511
98,309,311 فوق العاده ،اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاري 608020611
60,180,029 بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی 3درصد پس انداز 608020711
4,971,394 کمک غیر نقدي ، کمک  عائله مندي ، بن کاالهاي اساسی کارگران و ایاب و ذهاب 608020811

15,699,138 پاداش و عیدي 608020911
990,000 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803
990,000 پست، اینترنت و تلفن 608030411

22,500,000 اجاره بهاء و کرایه 60804
22,500,000 کرایه وسائط نقلیه 608040111

255,612,297 خدمات قراردادي 60805
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

1,350,000 نگهداري و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات 608050111
225,000 نگهداري و تعمیرات وسایل اداري 608050211
405,000 نگهداري و تعمیرات جزئی ماشین آالت و وسایط نقلیه 608050311
432,000 تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس 608050411
40,000 خدمات قراردادي،هزینه هاي بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهاي دسته چک و غیره 608050511

1,800,000 حق الجلسه،حق الزحمه ،حق التدریس 608050611
249,160,297 تامین نیروي انسانی شامل کارگري - کارمندي و غیره 608050911

2,200,000 بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزي 608051011
22,050,000 هزینه سوخت 60806
1,250,000 سوخت دستگاههاي حرارتی 608060111
1,100,000 سوخت وسائل نقلیه 608060211
1,200,000 آب بها مصرفی اداري 608060311
8,000,000 بهاي برق مصرفی اداري 608060411
3,500,000 آب بهاي پارکها و میادین 608060511
7,000,000 بهاي برق پارك ها و میادین 608060611
5,490,000 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807

540,000 خرید لوازم جزیی ساختمان 608070111
1,215,000 خرید لوازم مصرفی اداري 608070211

225,000 لوازم یدکی وسائط نقلیه 608070311
90,000 لباس کارکنان و لوازم خواب 608070411

3,150,000 سایرموادو لوازم مصرف شدنی 608070511
270,000 لوازم تنظیف 608070611

1,904,000 دیپلماسی شهري 62200
1,904,000 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

1,904,000 راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 622010111
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
2,729,832,275 25,000,000 613,344,228 386,291,675 553,876,497 639,384,936 511,934,939 0 جمع کل

417,603,895 0 87,500,000 70,428,135 96,591,137 128,381,000 34,703,623 0 اجتماعی و فرهنگی 10000

78,525,535 0 26,500,000 4,160,000 15,918,915 27,479,396 4,467,224 0 توسعه ورزش همگانی 10600

38,271,602 0 24,500,000 2,560,000 4,839,335 4,115,968 2,256,299 0 توسعه و تجهیز فضاهاي ورزشی 10609

18,271,602 0 4,500,000 2,560,000 4,839,335 4,115,968 2,256,299 0 2,000 2,250 متر مربع 1397 1397 منطقه 11 توسعه و تجهیز زمین هاي ورزشی روباز 
و چمن مصنوعی، سطح منطقه 106090111

20,000,000 0 20,000,000 0 0 0 0 0 40,000 500 متر مربع 1397 1397 منطقه 11 توسعه، تجهیز و تملک زورخانه پوالد 106090511

40,253,933 0 2,000,000 1,600,000 11,079,580 23,363,428 2,210,925 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی 10610

40,253,933 0 2,000,000 1,600,000 11,079,580 23,363,428 2,210,925 0 2,000 1,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 11 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، 
سطح منطقه 106100111

153,754,981 0 31,000,000 48,798,708 29,200,348 34,336,894 10,419,031 0 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700

95,702,180 0 15,000,000 34,202,180 21,500,000 25,000,000 0 0
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن

مذهبی 10702

24,500,000 0 3,000,000 5,000,000 6,500,000 10,000,000 0 0 24,500 1,000 متر مربع 1397 1394 منطقه 11 کمک به ساخت مسجد صاحب الزمان 107020811

38,000,000 0 3,000,000 5,000,000 15,000,000 15,000,000 0 0 25,333 1,500 متر مربع 1397 1394 منطقه 11 کمک به ساخت مسجد امام 
(محمدباقر(ع 107020911

22,757,661 0 3,000,000 19,757,661 0 0 0 0 15,333 1,500 متر مربع 1397 1396 منطقه 11 کمک به ساخت مسجد سجاد 107021411

10,444,519 0 6,000,000 4,444,519 0 0 0 0 169,565 35
تعداد 
مسجد 1397 1397 منطقه 11 کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، 

سطح منطقه 107021611

58,052,801 0 16,000,000 14,596,528 7,700,348 9,336,894 10,419,031 0 حمایت از توسعه و تجهیز مدارس 10720

47,493,424 0 13,000,000 12,196,528 5,700,348 7,919,117 8,677,431 0 57,971 224
تعداد 
مدرسه 1397 1397 منطقه 11 کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح 

منطقه 107200111

10,559,377 0 3,000,000 2,400,000 2,000,000 1,417,777 1,741,600 0 750,000 4
تعداد 
مدرسه 1397 1397 منطقه 11 کمک به توسعه و تجهیز مدارس کودکان

استثنایی 107200211

185,323,379 0 30,000,000 17,469,427 51,471,874 66,564,710 19,817,368 0
توسعه فضاهاي فرهنگی، اجتماعی و 

هنري 10800
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 
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عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 0 0 توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري 10801

10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 0 0 25,000 1,000 متر مربع 1397 1396 منطقه 11
کمک به مرکز پزشکی و آموزشی و 

درمانی لقمان حکیم و فارابی (همراه 
(سرا

108010811

81,459,449 0 10,000,000 8,220,756 20,661,568 28,363,762 14,213,363 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی و هنري 10809

81,459,449 0 10,000,000 8,220,756 20,661,568 28,363,762 14,213,363 0 2,500 4,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 11 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی و 
هنري، سطح منطقه 108090111

93,863,930 0 10,000,000 9,248,671 30,810,306 38,200,948 5,604,005 0 تعمیر و تجهیز سراي محله 10812

93,863,930 0 10,000,000 9,248,671 30,810,306 38,200,948 5,604,005 0 1,500 6,667 متر مربع 1397 1397 منطقه 11 تعمیر و تجهیز سراي محله، سطح منطقه 108120111

1,036,017,854 0 230,614,228 172,829,042 178,339,908 211,208,162 243,026,514 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

54,068,284 0 14,600,000 10,820,126 10,372,097 5,500,000 12,776,061 0
توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و

نیمه عمومی غیرریلی 20200

9,261,035 0 2,100,000 1,043,138 3,653,897 1,600,000 864,000 0
احداث ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی 

غیرریلی 20203

6,602,541 0 1,000,000 620,000 3,318,541 800,000 864,000 0 500,000 2 ایستگاه 1397 1397 منطقه 11 احداث ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی 
غیرریلی، سطح منطقه 202030111

2,658,494 0 1,100,000 423,138 335,356 800,000 0 0 2,000 550 متر مربع 1397 1397 منطقه 11 نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس 
سطح منطقه 202030211

20,227,270 0 3,500,000 3,100,000 2,400,000 1,900,000 9,327,270 0
تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل و نقل 

عمومی غیر ریلی 20210

12,842,964 0 1,750,000 1,550,000 1,200,000 1,400,000 6,942,964 0 20,000 88 ایستگاه 1397 1397 منطقه 11 تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل و نقل 
عمومی غیرریلی، سطح منطقه 202100111

7,384,306 0 1,750,000 1,550,000 1,200,000 500,000 2,384,306 0 200 8,750 متر مربع 1397 1397 منطقه 11 تعمیر و تجهیز پل پیاده همسطح 
ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه 202100211

24,579,979 0 9,000,000 6,676,988 4,318,200 2,000,000 2,584,791 0 تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي تندرو 20212

24,579,979 0 9,000,000 6,676,988 4,318,200 2,000,000 2,584,791 0 275,000 33 ایستگاه 1397 1397 منطقه 11 تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي 
تندرو، سطح منطقه 202120111

5,000,000 0 3,000,000 0 2,000,000 0 0 0 توسعه و ساماندهی فضاي پارك خودرو 20300
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 
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عملکرد سال 
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عملکرد سال 
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عملکرد سال  
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عملکرد سال 

1393
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سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
5,000,000 0 3,000,000 0 2,000,000 0 0 0 احداث و توسعه پارکینگ 20306

5,000,000 0 3,000,000 0 2,000,000 0 0 0 2,666,667 3 انشعاب 1397 1395 منطقه 11 خرید انشعاب پارکینگهاي 
ولیعصر،آژیده،12فروردین 203060111

167,272,485 0 31,000,000 29,581,541 33,115,398 34,888,457 38,687,089 0 افزایش ایمنی و بهره وري معابر 20400

86,300,060 0 10,000,000 17,576,317 10,707,235 24,452,506 23,564,002 0 اجراي عالیم افقی ترافیکی 20408

86,300,060 0 10,000,000 17,576,317 10,707,235 24,452,506 23,564,002 0 10,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 11 اجراي عالیم افقی ترافیکی، سطح منطقه 204080111

18,536,131 0 3,000,000 1,352,554 11,438,971 1,873,460 871,146 0 تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی 20410

18,536,131 0 3,000,000 1,352,554 11,438,971 1,873,460 871,146 0 3,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 11 تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی، سطح
منطقه 204100111

23,922,964 0 8,000,000 5,534,807 3,656,411 3,400,000 3,331,746 0
تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی 

معابر 20412

8,642,211 0 3,000,000 2,342,461 1,560,500 500,000 1,239,250 0 1,000 3,000 متر 1397 1397 منطقه 11 تعمیر و تعویض گاردریل معابر، سطح 
منطقه 204120111

15,280,753 0 5,000,000 3,192,346 2,095,911 2,900,000 2,092,496 0 2,000 2,500 متر 1397 1397 منطقه 11 تعمیر و تعویض نرده ایمنی معابر، سطح 
منطقه 204120211

8,493,007 0 3,000,000 161,955 2,387,898 1,330,162 1,612,992 0 نصب چراغ هاي راهنمایی و رانندگی 20414

8,343,007 0 2,850,000 161,955 2,387,898 1,330,162 1,612,992 0 500,000 6 تقاطع 1397 1397 منطقه 11 نصب چراغ هاي راهنمایی و رانندگی، 
سطح منطقه 204140111

150,000 0 150,000 0 0 0 0 0 150,000 1 تقاطع 1397 1397
نصب چراغ هوشمند و عالیم هشدار 

دهنده و خط کشی جهت گذر دانش 
آموزان

204140211

30,020,323 0 7,000,000 4,955,908 4,924,883 3,832,329 9,307,203 0 تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکی 20417

30,020,323 0 7,000,000 4,955,908 4,924,883 3,832,329 9,307,203 0 7,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 11 تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکی، 
سطح منطقه 204170111

67,583,968 0 38,000,000 16,990,051 5,332,125 3,977,913 3,283,879 0 توسعه و تجهیز پایانه ها 20500

44,314,406 0 30,000,000 14,314,406 0 0 0 0
احداث و توسعه پایانه ها و پارك 

سوارهاي درون شهري 20501
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مبالغ به هزار ریال
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مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

44,314,406 0 30,000,000 14,314,406 0 0 0 0 2,000 30,000 متر مربع 1397 1396 منطقه 11 ساماندهی و ایمن سازي محوطه اطراف 
ایستگاه هاي مترو 205010111

23,269,562 0 8,000,000 2,675,645 5,332,125 3,977,913 3,283,879 0
تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك سوارهاي

درون شهري 20504

23,269,562 0 8,000,000 2,675,645 5,332,125 3,977,913 3,283,879 0 1,200 6,667 متر مربع 1397 1397 منطقه 11 تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك سوارهاي
درون شهري، سطح منطقه 205040111

544,935,939 0 93,107,928 77,337,530 89,376,341 131,759,518 153,354,622 0
روان سازي عبور و مرور وسایل نقلیه 

موتوري 20900

34,042,692 0 5,607,928 3,142,032 3,806,546 12,098,145 9,388,041 0 طراحی و اصالح هندسی معابر 20914

34,042,692 0 5,607,928 3,142,032 3,806,546 12,098,145 9,388,041 0 3,500 1,602 متر مربع 1397 1397 منطقه 11 طراحی و اصالح هندسی معابر، سطح 
منطقه 209140111

342,440,921 0 58,500,000 50,053,424 51,130,241 93,402,373 89,354,883 0
مرمت معابر غیر بزرگراهی شامل لکه 

گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري و 
همسطح سازي دریچه ها

20925

342,440,921 0 58,500,000 50,053,424 51,130,241 93,402,373 89,354,883 0 150 390,000
متر مربع بر
سانتیمتر 1397 1397 منطقه 11 لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري

و همسطح سازي دریچه ها، سطح منطقه 209250111

109,252,362 0 7,000,000 6,455,307 14,926,357 26,259,000 54,611,698 0 نصب و ترمیم سنگدال و جداول 20926

109,252,362 0 7,000,000 6,455,307 14,926,357 26,259,000 54,611,698 0 1,500 4,667 متر 1397 1397 منطقه 11 نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح 
منطقه 209260111

59,199,964 0 22,000,000 17,686,767 19,513,197 0 0 0
بهسازي و نوسازي معابر غیربزرگراهی 

شامل تراش و روکش اساسی 20928

59,199,964 0 22,000,000 17,686,767 19,513,197 0 0 0 150 146,667
متر مربع بر
سانتیمتر 1397 1397 منطقه 11 بهسازي و نوسازي معابر غیر بزرگراهی، 

سطح منطقه 209280111

17,290,907 0 7,700,000 2,966,039 2,099,774 2,613,735 1,911,359 0
روان سازي عبور و مرور معلولین و 

سالمندان 21300

17,290,907 0 7,700,000 2,966,039 2,099,774 2,613,735 1,911,359 0
بهسازي معابرجهت تردد معلولین و 

سالمندان 21302

17,290,907 0 7,700,000 2,966,039 2,099,774 2,613,735 1,911,359 0 2,500 3,080 متر مربع 1397 1397 منطقه 11 بهسازي معابر جهت تردد معلولین و 
سالمندان، سطح منطقه 213020111
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مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
177,355,919 0 42,206,300 34,498,403 35,669,173 31,968,539 33,013,504 0 روان سازي عبور و مرور پیاده 21400

76,106,890 0 18,906,300 15,108,908 10,987,229 14,777,877 16,326,576 0 احداث و تجهیز پیاده روها 21401

76,106,890 0 18,906,300 15,108,908 10,987,229 14,777,877 16,326,576 0 720 26,259 متر مربع 1397 1397 منطقه 11 احداث و تجهیز پیاده روها، سطح منطقه 214010111

60,887,196 0 14,000,000 8,407,154 8,916,142 15,197,648 14,366,252 0
مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح

سازي دریچه 21402

59,047,696 0 12,160,500 8,407,154 8,916,142 15,197,648 14,366,252 0 1,000 12,161 متر مربع 1397 1397 منطقه 11 مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح
سازي دریچه، سطح منطقه 214020111

1,839,500 0 1,839,500 0 0 0 0 0 1,839,500 1 ندارد 1397 1397 مناسب سازي وضعیت حمل و نقل و 
(ترافیک (شهر دوستدار کودك 214020211

17,662,579 0 4,000,000 3,599,230 5,749,659 1,993,014 2,320,676 0 تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابرپیاده 21404

17,662,579 0 4,000,000 3,599,230 5,749,659 1,993,014 2,320,676 0 2,000 2,000
متر طول 
عرشه 1397 1397 منطقه 11 تعمیر و تجهیز پل عابر پیاده سطح 

منطقه 214040111

22,699,254 0 5,300,000 7,383,111 10,016,143 0 0 0
بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه 

ها 21406

22,699,254 0 5,300,000 7,383,111 10,016,143 0 0 0 1,064 4,981 متر مربع 1397 1397 منطقه 11 بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه 
ها، سطح منطقه 214060111

2,510,352 0 1,000,000 635,352 375,000 500,000 0 0
روان سازي عبور و مرور وسایل نقلیه 

غیرموتوري 21500

2,510,352 0 1,000,000 635,352 375,000 500,000 0 0 احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه 21501

2,510,352 0 1,000,000 635,352 375,000 500,000 0 0 1,000 1,000 متر 1397 1397 منطقه 11 احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، 
سطح منطقه 215010111

1,024,757,271 0 226,780,000 118,775,613 233,480,157 242,622,932 203,098,569 0 خدمات شهري 30000

326,313,654 0 64,000,000 24,903,978 89,104,008 83,824,178 64,481,490 0
توسعه و مدیریت فضاي سبز شهري و 

پیراشهري 30100

21,514,191 0 4,000,000 789,936 6,044,439 5,000,000 5,679,816 0 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري 30103

21,514,191 0 4,000,000 789,936 6,044,439 5,000,000 5,679,816 0 500 8,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 11 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري،
سطح منطقه 301030111
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211,625,395 0 32,000,000 21,911,114 55,894,658 51,231,941 50,587,682 0
باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها 

وفضاي سبز 30104

154,340,016 0 17,000,000 11,840,902 41,753,725 38,178,606 45,566,783 0 1,500 11,333 متر مربع 1397 1397 منطقه 11 بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و 
فضاي سبز، سطح منطقه 301040111

48,494,504 0 10,000,000 8,470,212 11,950,058 13,053,335 5,020,899 0 150 66,667 تعداد 1397 1397 منطقه 11 تامین درخت و درختچه و گل و گیاه 
سطح منطقه 301040211

8,790,875 0 5,000,000 1,600,000 2,190,875 0 0 0 5,106 1,800 متر مربع 1397 1395 منطقه 11 باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان رازي 301040411

93,174,068 0 28,000,000 2,202,928 27,164,911 27,592,237 8,213,992 0
طراحی و اجراي شبکه هاي آبرسانی 

فضاي سبز 30107

93,174,068 0 28,000,000 2,202,928 27,164,911 27,592,237 8,213,992 0 500 56,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 11 طراحی و اجراي شبکه هاي آبرسانی 
فضاي سبز، سطح منطقه 301070111

491,061,455 0 126,100,000 60,844,794 106,343,730 109,954,576 87,818,355 0 زیباسازي منظر شهري 30200

20,264,265 0 2,500,000 2,250,000 6,374,940 9,139,325 0 0 رنگ آمیزي و پاکسازي نما 30201

20,264,265 0 2,500,000 2,250,000 6,374,940 9,139,325 0 0 40 62,500 متر مربع 1397 1397 منطقه 11 رنگ آمیزي و پاکسازي نما، سطح منطقه 302010111

17,666,314 0 4,000,000 3,250,000 6,719,690 2,861,663 834,961 0
تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، تزئینی، 

مجسمه و تندیس 30203

17,666,314 0 4,000,000 3,250,000 6,719,690 2,861,663 834,961 0 4,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 11 تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، تزیینی، 
مجسمه و تندیس، سطح منطقه 302030111

400,372,065 0 111,600,000 45,445,219 77,076,639 88,435,438 77,814,769 0 ساماندهی میادین و معابر خاص شهر 30204

178,936,985 0 56,600,000 23,519,159 15,720,104 34,994,303 48,103,419 0 3,000 18,867 متر مربع 1397 1397 منطقه 11 ساماندهی میادین و معابر محدوده ویژه 302040111

221,435,080 0 55,000,000 21,926,060 61,356,535 53,441,135 29,711,350 0 3,500 15,714 متر مربع 1397 1397 منطقه 11 ساماندهی میادین و معابر خاص شهر، 
سطح منطقه 302040211

27,405,509 0 3,500,000 4,500,000 8,910,269 5,430,730 5,064,510 0 نورپردازي و زیباسازي معابر 30206

27,405,509 0 3,500,000 4,500,000 8,910,269 5,430,730 5,064,510 0 500 7,000 مورد 1397 1397 منطقه 11 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح 
منطقه 302060111

6,812,652 0 1,500,000 1,800,000 1,194,192 1,116,100 1,202,360 0
تهیه و نصب پالك شناسایی اماکن و 

معابر 30207
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

6,812,652 0 1,500,000 1,800,000 1,194,192 1,116,100 1,202,360 0 100 15,000 تعداد 1397 1397 منطقه 11 تهیه و نصب پالك شناسایی اماکن و 
معابر، سطح منطقه 302070111

18,540,650 0 3,000,000 3,599,575 6,068,000 2,971,320 2,901,755 0 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی 30208

18,540,650 0 3,000,000 3,599,575 6,068,000 2,971,320 2,901,755 0 500 6,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 11 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی، سطح 
منطقه 302080111

15,060,313 0 6,180,000 3,478,427 1,645,444 1,800,000 1,956,442 0 مدیریت پسماند 30400

8,853,399 0 5,180,000 2,038,427 1,634,972 0 0 0
احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع 

آوري و پردازش پسماند 30406

8,853,399 0 5,180,000 2,038,427 1,634,972 0 0 0 8,000 648 عدد 1397 1397 منطقه 11 خرید مخازن پسماند 304060311

6,206,914 0 1,000,000 1,440,000 10,472 1,800,000 1,956,442 0
تعمیر و تجهیز تاسیسات جمع آوري و 

پردازش پسماند 30407

6,206,914 0 1,000,000 1,440,000 10,472 1,800,000 1,956,442 0 450 2,222 متر مربع 1397 1397 منطقه 11 تعمیر و تجهیز تأسیسات جمع آوري و 
پردازش پسماند، سطح منطقه 304070111

177,355,285 0 28,000,000 27,448,885 35,495,055 44,528,520 41,882,825 0
مدیریت شبکه جمع آوري و دفع آب 

هاي سطحی 30700

19,111,010 0 3,000,000 2,380,100 4,848,111 5,132,799 3,750,000 0
کنترل و پایش آب هاي سطحی و 

زیرزمینی 30702

19,111,010 0 3,000,000 2,380,100 4,848,111 5,132,799 3,750,000 0 320 9,375 متر مکعب 1397 1397 منطقه 11 کنترل و پایش آب هاي سطحی و 
زیرزمینی، سطح منطقه 307020111

15,277,348 0 3,000,000 1,975,020 4,016,348 4,365,673 1,920,307 0
احداث و بهسازي شبکه هاي اصلی 
هدایت و جمع آوري آبهاي سطحی 30703

15,277,348 0 3,000,000 1,975,020 4,016,348 4,365,673 1,920,307 0 1,600 1,875 متر مکعب 1397 1397 منطقه 11
احداث و بهسازي شبکه هاي اصلی 

هدایت و جمع آوري آبهاي سطحی، 
سطح منطقه

307030111

31,338,101 0 3,000,000 2,400,000 8,298,663 8,840,370 8,799,068 0

مرمت و نگهداري شبکه اصلی جمع 
آوري آبهاي سطحی شامل مسیل ها و 
کانال هاي سرپوشیده، روباز، مدفون، 

منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و 
رسوب گیر

30704
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

31,338,101 0 3,000,000 2,400,000 8,298,663 8,840,370 8,799,068 0 500 6,000 متر مکعب 1397 1397 منطقه 11

مرمت، بهسازي و توسعه 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

67,007,247 0 14,000,000 16,413,255 9,684,533 13,500,000 13,409,459 0

بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعی 
جمع آوري آبهاي سطحی(شامل بهبود 

عملکرد و ظرفیت، اجراي روشهاي نوین 
و سرپوشیده سازي انهار، آشغال و 

(رسوبگیر

30707

67,007,247 0 14,000,000 16,413,255 9,684,533 13,500,000 13,409,459 0 1,000 14,000 متر طول 1397 1397 منطقه 11

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه 
فرعی جمع آوري آبهاي سطحی (شامل 

بهبود عملکرد و ظرفیت، اجراي روش 
هاي نوین و سرپوشیده سازي انهار، 
آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه

307070111

44,621,579 0 5,000,000 4,280,510 8,647,400 12,689,678 14,003,991 0

مرمت و نگهداري شبکه فرعی جمع 
آوري آبهاي سطحی شامل انهار، جداول، 
پل فلزي، دریچه، سنگدال، آشغال گیر و 

رسوبگیر

30708

44,621,579 0 5,000,000 4,280,510 8,647,400 12,689,678 14,003,991 0 500 10,000 متر طول 1397 1397 منطقه 11

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه 
فرعی جمع آوري آبهاي سطحی (شامل 
انهار، جداول، پل فلزي، دریچه، سنگدال،

آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه

307080111

14,966,564 0 2,500,000 2,099,529 891,920 2,515,658 6,959,457 0
توسعه و نگهداري تأسیسات وتسهیالت 

خدمات شهري 31000

7,981,546 0 1,000,000 787,878 240,000 1,232,680 4,720,988 0
احداث سرویس هاي بهداشتی عمومی در

معابر 31001

7,981,546 0 1,000,000 787,878 240,000 1,232,680 4,720,988 0 100,000 10 چشمه 1397 1397 منطقه 11 احداث سرویس هاي بهداشتی عمومی در
معابر، سطح منطقه 310010111

6,985,018 0 1,500,000 1,311,651 651,920 1,282,978 2,238,469 0
تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس 

هاي بهداشتی عمومی در معابر 31008
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

6,985,018 0 1,500,000 1,311,651 651,920 1,282,978 2,238,469 0 10,000 150 چشمه 1397 1397 منطقه 11
تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس 
هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح 

منطقه
310080111

10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 0 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000

10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 0 0
توانمندسازي سیستم و اِعمال مدیریت 

بحران 40200

10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 0 0
احداث پایگاه هاي پشتیبانی مدیریت 

بحران 40203

10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 0 0 12,000 2,500 متر مربع 1397 1396 منطقه 11 (احداث سوله بحران (انبار نفت 402030111

32,041,700 0 17,500,000 0 9,541,700 0 5,000,000 0 شهرسازي و معماري 50000

32,041,700 0 17,500,000 0 9,541,700 0 5,000,000 0 ساماندهی و نوسازي بافت هاي فرسوده 50600

32,041,700 0 17,500,000 0 9,541,700 0 5,000,000 0
هماهنگی تامین زیرساخت ها وایجاد 
محرك توسعه دربافت هاي فرسوده 

شهري
50601

32,041,700 0 17,500,000 0 9,541,700 0 5,000,000 0 5,000 3,500 متر مربع 1397 1397 منطقه 11 ساماندهی ونوسازي بافتهاي فرسوده 
منطقه 11 506010111

209,411,555 25,000,000 40,950,000 24,258,885 35,923,595 57,172,842 26,106,233 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000

209,411,555 25,000,000 40,950,000 24,258,885 35,923,595 57,172,842 26,106,233 0
تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان هاي 

اداري 60600

209,411,555 25,000,000 40,950,000 24,258,885 35,923,595 57,172,842 26,106,233 0
بازسازي و تعمیرات اساسی ساختمان 

هاي اداري 60603

166,411,555 0 22,950,000 24,258,885 35,923,595 57,172,842 26,106,233 0 5,000 4,590 متر مربع 1397 1397 منطقه 11 مقاوم سازي، بازسازي و تعمیرات اساسی
ساختمان هاي اداري، سطح منطقه 606030111

43,000,000 25,000,000 18,000,000 0 0 0 0 0 33,158 1,900 متر مربع 1399 1395 منطقه 11 تخریب و نوسازي ساختمان شهرداري 
منطقه 606030211
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

1,422,595,420 جمع کل
17,000,000 اجتماعی و فرهنگی 10000
12,000,000 پیشگیري،کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی 10400
12,000,000 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
12,000,000 نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 104030412
5,000,000 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700
5,000,000 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10716
2,000,000 اجراي برنامه هاي ارزشی و معنوي 107160112
3,000,000 ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 107160212

562,500 حمل و نقل و ترافیک 20000
562,500 آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک 21800
562,500 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیک 21801
562,500 آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 218010112

428,200,000 خدمات شهري 30000
196,000,000 توسعه و مدیریت فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
196,000,000 نگهداري فضاهاي سبز 30106
196,000,000 نگهداري فضاي سبز 301060112
229,000,000 مدیریت پسماند 30400
229,000,000 رفت و روب شهري 30408
229,000,000 رفت و روب شهري 304080112

3,200,000 بهبود محیط زیست شهري 30900
3,200,000 کنترل جمعیت حیوانات بالصاحب و ناقل بیماري به انسان 30903
3,200,000 مبارزه با جانوران مضر شهري 309030112
7,680,000 ایمنی و مدیریت بحران 40000
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

7,680,000 کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 40300
7,680,000 افزایش ایمنی اماکن 40306
2,430,000 افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 403060212
5,250,000 الیروبی کانال ها،مسیل ها و حوضچه هاي رسوبگیر 403060412

969,152,920 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
966,912,920 امور پشتیبانی 60800
26,731,595 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
21,405,934 حقوق کارمندان  ثابت 608010212
3,703,242 دستمزد کارگران رسمی 608010312
1,622,419 حقوق مامورین انتظامی 608010412

412,953,555 مزایا و کمک ها 60802
169,603,444 مزایاي کارمندان ثابت 608020212
11,000,839 هزینه ناهار 608020312

877,805 مزایاي کارگران رسمی 608020412
3,212,389 مزایاي مامورین انتظامی 608020512

125,251,221 فوق العاده ،اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاري 608020612
76,672,515 بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی 3درصد پس انداز 608020712
6,333,816 کمک غیر نقدي ، کمک  عائله مندي ، بن کاالهاي اساسی کارگران و ایاب و ذهاب 608020812

20,001,526 پاداش و عیدي 608020912
1,260,000 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803
1,260,000 پست، اینترنت و تلفن 608030412

32,400,000 اجاره بهاء و کرایه 60804
32,400,000 کرایه وسائط نقلیه 608040112

461,135,770 خدمات قراردادي 60805
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

1,710,000 نگهداري و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات 608050112
126,000 نگهداري و تعمیرات وسایل اداري 608050212
828,000 نگهداري و تعمیرات جزئی ماشین آالت و وسایط نقلیه 608050312
675,000 تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس 608050412
80,000 خدمات قراردادي،هزینه هاي بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهاي دسته چک و غیره 608050512

1,395,000 حق الجلسه،حق الزحمه ،حق التدریس 608050612
452,321,770 تامین نیروي انسانی شامل کارگري - کارمندي و غیره 608050912

4,000,000 بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزي 608051012
25,700,000 هزینه سوخت 60806
2,250,000 سوخت دستگاههاي حرارتی 608060112

750,000 سوخت وسائل نقلیه 608060212
2,900,000 آب بها مصرفی اداري 608060312

10,000,000 بهاي برق مصرفی اداري 608060412
3,300,000 آب بهاي پارکها و میادین 608060512
6,500,000 بهاي برق پارك ها و میادین 608060612
6,732,000 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807

720,000 خرید لوازم جزیی ساختمان 608070112
1,620,000 خرید لوازم مصرفی اداري 608070212

522,000 لوازم یدکی وسائط نقلیه 608070312
270,000 لباس کارکنان و لوازم خواب 608070412

3,330,000 سایرموادو لوازم مصرف شدنی 608070512
270,000 لوازم تنظیف 608070612

2,240,000 دیپلماسی شهري 62200
2,240,000 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

2,240,000 راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 622010112
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
6,760,121,416 0 1,275,481,028 1,429,674,302 1,059,503,302 1,342,507,427 906,386,787 746,568,570 جمع کل

917,315,714 0 279,231,520 233,876,411 157,041,001 141,040,067 84,757,453 21,369,262 اجتماعی و فرهنگی 10000

17,240,079 0 2,800,000 3,989,500 4,595,370 3,261,194 2,594,015 0
پیشگیري،کنترل و کاهش آسیب هاي 

اجتماعی 10400

17,240,079 0 2,800,000 3,989,500 4,595,370 3,261,194 2,594,015 0
توسعه و تجهیز اماکن استقرار کارگران 

فصلی و ساختمانی 10401

17,240,079 0 2,800,000 3,989,500 4,595,370 3,261,194 2,594,015 0 250,000 11 جایگاه 1397 1397 منطقه 12 ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی، 
سطح منطقه 104010112

240,533,618 0 108,631,520 68,601,080 35,426,875 16,710,679 11,163,464 0 توسعه ورزش همگانی 10600

168,277,203 0 87,000,000 57,328,403 20,833,000 345,000 2,770,800 0 توسعه و تجهیز فضاهاي ورزشی 10609

62,618,640 0 20,000,000 34,362,840 5,140,000 345,000 2,770,800 0 21,085 3,000 متر مربع 1397 1393 منطقه 12 توسعه و تجهیز ورزشگاه ویژه بانوان 
محله امامزاده یحیی 106090412

75,658,563 0 42,000,000 17,965,563 15,693,000 0 0 0 29,231 3,000 متر مربع 1397 1395 منطقه 12 توسعه و تجهیز مجموعه  ورزشی 
بهارستان 106090712

15,000,000 0 10,000,000 5,000,000 0 0 0 0 30,000 1,000 متر مربع 1397 1396 منطقه 12 احداث سوله ورزشی الزهرا (جا به جایی 
(سوله بحران محله تختی 106090912

15,000,000 0 15,000,000 0 0 0 0 0 30,000 500 متر مربع 1397 1397 منطقه 12 توسعه، تجهیز  و تملک زورخانه گردان و
خانه موزه آقا تختی 106091012

72,256,415 0 21,631,520 11,272,677 14,593,875 16,365,679 8,392,664 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی 10610

36,253,760 0 15,000,000 1,799,437 8,085,107 6,950,000 4,419,216 0 2,000 7,500 متر مربع 1397 1397 منطقه 12 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، 
سطح منطقه 106100112

36,002,655 0 6,631,520 9,473,240 6,508,768 9,415,679 3,973,448 0 2,000 3,316 متر مربع 1397 1397 منطقه 12 تعمیر و تجهیز زمین هاي ورزشی رویاز و
چمن هاي مصنوعی، سطح منطقه 106100212

203,658,579 0 57,000,000 70,578,182 27,163,963 29,921,515 18,994,919 0 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700

40,871,900 0 10,000,000 30,871,900 0 0 0 0
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن

مذهبی 10702

40,871,900 0 10,000,000 30,871,900 0 0 0 0 300,000 33
تعداد 
مسجد 1397 1397 منطقه 12 کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، 

سطح منطقه 107023412
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9,000,000 0 9,000,000 0 0 0 0 0 حمایت از تجهیز مساجد و اماکن مذهبی 10703

9,000,000 0 9,000,000 0 0 0 0 0 9,000 1,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 12 کمک به تعمیر و تجهیز مسجد ارگ 107030812

153,786,679 0 38,000,000 39,706,282 27,163,963 29,921,515 18,994,919 0 حمایت از توسعه و تجهیز مدارس 10720

153,786,679 0 38,000,000 39,706,282 27,163,963 29,921,515 18,994,919 0 120,000 317
تعداد 
مدرسه 1397 1397 منطقه 12 کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح 

منطقه 107200112

455,883,438 0 110,800,000 90,707,649 89,854,793 91,146,679 52,005,055 21,369,262
توسعه فضاهاي فرهنگی، اجتماعی و 

هنري 10800

196,196,917 0 62,000,000 33,882,085 26,814,513 27,787,892 24,343,165 21,369,262 توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري 10801

134,789,438 0 20,000,000 23,889,606 17,399,513 27,787,892 24,343,165 21,369,262 25,840 774 متر مربع 1397 1397 منطقه 12 مرمت فضاهاي تاریخی و میراثی سطح 
منطقه 108010712

2,992,479 0 2,000,000 992,479 0 0 0 0 23,333 300 متر مربع 1397 1394 منطقه 12 مرمت و تجهیز خانه شیخ فضل اله نوري 108011112

29,500,000 0 20,000,000 1,500,000 8,000,000 0 0 0 29,091 1,650 متر مربع 1397 1395 منطقه 12 احداث مجتمع فرهنگی  میدان مشق 108011412

28,915,000 0 20,000,000 7,500,000 1,415,000 0 0 0 31,858 1,300 متر مربع 1397 1395 منطقه 12 تکمیل مجتمع فرهنگی خانه دیپلمات 108011512

10,523,774 0 3,000,000 2,700,000 1,548,911 2,429,609 845,254 0
تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه 

ها 10802

10,523,774 0 3,000,000 2,700,000 1,548,911 2,429,609 845,254 0 1,000 3,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 12 تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه 
ها، سطح منطقه 108020112

194,473,326 0 33,300,000 36,305,227 50,678,235 52,282,649 21,907,215 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی و هنري 10809

137,034,476 0 21,000,000 21,505,227 42,269,285 38,354,054 13,905,910 0 2,500 8,400 متر مربع 1397 1397 منطقه 12 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی و 
هنري، سطح منطقه 108090112

31,505,850 0 6,300,000 9,000,000 3,789,600 8,000,000 4,416,250 0 2,500 2,520 متر مربع 1397 1397 منطقه 12
کمک به نگهداري  فازهاي 1 و 2 و 3 

مرکز مداخله در بحران زنان بدسرپرست 
خانوار پیام

108090212

25,933,000 0 6,000,000 5,800,000 4,619,350 5,928,595 3,585,055 0 10,000 600 متر مربع 1397 1397 منطقه 12 کمک به موزه صلح جانبازان شیمیایی 108090312

10,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 0 0 0 توسعه و تجهیز سراي محله 10811

10,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 0 0 0 25,000 1,000 متر مربع 1397 1396 منطقه 12 توسعه و تجهیز سراي محله،ایران، سراي 
محله فردوسی 108110812
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44,689,421 0 7,500,000 12,820,337 10,813,134 8,646,529 4,909,421 0 تعمیر و تجهیز سراي محله 10812

44,689,421 0 7,500,000 12,820,337 10,813,134 8,646,529 4,909,421 0 1,500 5,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 12 تعمیر و تجهیز سراي محله، سطح منطقه 108120112

2,233,884,826 0 466,157,560 571,343,868 455,536,076 429,339,231 311,508,091 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

245,786,083 0 66,000,000 56,073,579 54,917,865 52,073,007 16,721,632 0
توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و

نیمه عمومی غیرریلی 20200

21,763,405 0 5,000,000 4,695,560 3,295,557 4,465,734 4,306,554 0
احداث ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی 

غیرریلی 20203

21,763,405 0 5,000,000 4,695,560 3,295,557 4,465,734 4,306,554 0 500,000 10 ایستگاه 1397 1397 منطقه 12 احداث ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی 
غیرریلی، سطح منطقه 202030112

43,212,251 0 10,000,000 9,729,605 9,537,600 10,212,035 3,733,011 0
تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل و نقل 

عمومی غیر ریلی 20210

20,034,150 0 5,000,000 4,826,105 4,769,600 3,493,744 1,944,701 0 20,000 250 ایستگاه 1397 1397 منطقه 12 تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل و نقل 
عمومی غیرریلی، سطح منطقه 202100112

23,178,101 0 5,000,000 4,903,500 4,768,000 6,718,291 1,788,310 0 200 25,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 12 تعمیر و تجهیز پل پیاده همسطح 
ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه 202100212

26,100,971 0 5,000,000 5,352,263 6,000,000 5,066,349 4,682,359 0 تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي تندرو 20212

26,100,971 0 5,000,000 5,352,263 6,000,000 5,066,349 4,682,359 0 300,000 17 ایستگاه 1397 1397 منطقه 12 تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي 
تندرو، سطح منطقه 202120112

154,709,456 0 46,000,000 36,296,151 36,084,708 32,328,889 3,999,708 0
تعمیر، تجهیز و بهسازي ناوگان حمل و 

نقل عمومی غیرریلی 20214

57,378,814 0 6,000,000 7,990,400 21,084,708 18,303,998 3,999,708 0 250,000 24 نفر سال 1397 1397 منطقه 12 بهسازي، تعمیر و تجهیز قطار هاي چرخ 
الستیکی بازار 202140112

97,330,642 0 40,000,000 28,305,751 15,000,000 14,024,891 0 0 46 876,000 نفر ساعت 1397 1397 منطقه 12 نگهداري طرح هاي محدودیت حرکت 
(وسایل نقلیه (گیتهاي بازار 202140212

70,375,666 0 17,000,000 11,563,900 15,670,043 15,926,472 10,215,251 0 توسعه و ساماندهی فضاي پارك خودرو 20300

70,375,666 0 17,000,000 11,563,900 15,670,043 15,926,472 10,215,251 0 احداث و توسعه پارکینگ 20306

70,375,666 0 17,000,000 11,563,900 15,670,043 15,926,472 10,215,251 0 20,000 850 متر مربع 1397 1397 منطقه 12 احداث و توسعه پارکینگ عمومی، سطح 
منطقه 203060112
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277,358,852 0 46,500,000 65,614,050 60,266,457 69,873,294 35,105,051 0 افزایش ایمنی و بهره وري معابر 20400

124,443,833 0 15,000,000 27,989,801 25,412,532 34,240,833 21,800,667 0 اجراي عالیم افقی ترافیکی 20408

124,443,833 0 15,000,000 27,989,801 25,412,532 34,240,833 21,800,667 0 15,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 12 اجراي عالیم افقی ترافیکی , سطح 
منطقه 204080112

53,867,759 0 9,500,000 10,569,561 15,977,255 16,675,967 1,144,976 0 تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی 20410

53,867,759 0 9,500,000 10,569,561 15,977,255 16,675,967 1,144,976 0 9,500,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 12 تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی، سطح
منطقه 204100112

25,352,567 0 4,500,000 5,098,202 6,128,038 4,903,510 4,722,817 0
تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی 

معابر 20412

9,258,799 0 1,500,000 2,698,202 1,486,530 2,000,000 1,574,067 0 1,000 1,500 متر 1397 1397 منطقه 12 تعمیر و تعویض گاردریل معابر، سطح 
منطقه 204120112

16,093,768 0 3,000,000 2,400,000 4,641,508 2,903,510 3,148,750 0 2,000 1,500 متر 1397 1397 منطقه 12 تعمیر و تعویض نرده ایمنی معابر، سطح 
منطقه 204120212

9,425,304 0 5,000,000 3,000,000 0 171,460 1,253,844 0 نصب چراغ هاي راهنمایی و رانندگی 20414

9,275,304 0 4,850,000 3,000,000 0 171,460 1,253,844 0 600,000 8 تقاطع 1397 1397 منطقه 12 نصب چراغ هاي راهنمایی و رانندگی، 
سطح منطقه 204140112

150,000 0 150,000 0 0 0 0 0 150,000 1 تقاطع 1397 1397
نصب چراغ هوشمند و عالیم هشدار 

دهنده و خط کشی جهت گذر دانش 
آموزان

204140212

64,269,389 0 12,500,000 18,956,486 12,748,632 13,881,524 6,182,747 0 تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکی 20417

64,269,389 0 12,500,000 18,956,486 12,748,632 13,881,524 6,182,747 0 12,500,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 12 تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکی، 
سطح منطقه 204170112

62,025,605 0 11,000,000 14,000,000 10,422,344 20,383,607 6,219,654 0 توسعه و تجهیز پایانه ها 20500

62,025,605 0 11,000,000 14,000,000 10,422,344 20,383,607 6,219,654 0
تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك سوارهاي

درون شهري 20504

62,025,605 0 11,000,000 14,000,000 10,422,344 20,383,607 6,219,654 0 1,200 9,167 متر مربع 1397 1397 منطقه 12 تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك سوارهاي
درون شهري، سطح منطقه 205040112

878,765,162 0 170,732,560 225,170,704 160,596,908 159,350,004 162,914,986 0
روان سازي عبور و مرور وسایل نقلیه 

موتوري 20900
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34,769,328 0 12,000,000 5,272,539 6,468,873 9,139,295 1,888,621 0 طراحی و اصالح هندسی معابر 20914

34,769,328 0 12,000,000 5,272,539 6,468,873 9,139,295 1,888,621 0 3,500 3,429 متر مربع 1397 1397 منطقه 12 طراحی و اصالح هندسی معابر , سطح 
منطقه 209140112

156,543,564 0 55,000,000 74,724,295 26,819,269 0 0 0 احداث و توسعه تقاطع غیر همسطح 20924

156,543,564 0 55,000,000 74,724,295 26,819,269 0 0 0 76,728 2,500 متر مربع 1397 1395 منطقه 12 احداث زیرگذر چهار راه گلوبندك 209240112

442,342,740 0 45,000,000 73,059,682 53,803,594 135,000,000 135,479,464 0
مرمت معابر غیر بزرگراهی شامل لکه 

گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري و 
همسطح سازي دریچه ها

20925

442,342,740 0 45,000,000 73,059,682 53,803,594 135,000,000 135,479,464 0 150 300,000
متر مربع بر
سانتیمتر 1397 1397 منطقه 12 لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري

و همسطح سازي دریچه ها، سطح منطقه 209250112

90,118,352 0 10,164,560 14,448,363 24,747,819 15,210,709 25,546,901 0 نصب و ترمیم سنگدال و جداول 20926

90,118,352 0 10,164,560 14,448,363 24,747,819 15,210,709 25,546,901 0 1,500 6,776 متر 1397 1397 منطقه 12 نصب و ترمیم سنگدال و جداول , سطح 
منطقه 209260112

154,991,178 0 48,568,000 57,665,825 48,757,353 0 0 0
بهسازي و نوسازي معابر غیربزرگراهی 

شامل تراش و روکش اساسی 20928

154,991,178 0 48,568,000 57,665,825 48,757,353 0 0 0 150 323,787
متر مربع بر
سانتیمتر 1397 1397 منطقه 12 بهسازي و نوسازي معابر غیر بزرگراهی، 

سطح منطقه 209280112

16,536,583 0 5,500,000 3,735,515 3,975,318 2,235,850 1,089,900 0
روان سازي عبور و مرور معلولین و 

سالمندان 21300

16,536,583 0 5,500,000 3,735,515 3,975,318 2,235,850 1,089,900 0
بهسازي معابرجهت تردد معلولین و 

سالمندان 21302

16,536,583 0 5,500,000 3,735,515 3,975,318 2,235,850 1,089,900 0 2,500 2,200 متر مربع 1397 1397 منطقه 12 بهسازي معابرجهت تردد معلولین و 
سالمندان , سطح منطقه 213020112

642,178,835 0 141,325,000 186,794,338 138,141,891 98,851,195 77,066,411 0 روان سازي عبور و مرور پیاده 21400

199,051,546 0 58,000,000 62,851,741 39,990,000 38,209,805 0 0 احداث و تجهیز پیاده روها 21401

199,051,546 0 58,000,000 62,851,741 39,990,000 38,209,805 0 0 800 72,500 متر مربع 1397 1397 منطقه 12 احداث و تجهیز پیاده روها، سطح منطقه 214010112

108,091,300 0 18,200,000 31,920,598 20,462,507 20,574,023 16,934,172 0
مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح

سازي دریچه 21402
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106,251,800 0 16,360,500 31,920,598 20,462,507 20,574,023 16,934,172 0 1,000 16,361 متر مربع 1397 1397 منطقه 12 مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح
سازي دریچه، سطح منطقه 214020112

1,839,500 0 1,839,500 0 0 0 0 0 1,839,500 1 ندارد 1397 1397 مناسب سازي وضعیت حمل و نقل و 
(ترافیک (شهر دوستدار کودك 214020212

7,688,985 0 1,225,000 1,575,000 1,290,000 1,874,083 1,724,902 0 تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابرپیاده 21404

7,688,985 0 1,225,000 1,575,000 1,290,000 1,874,083 1,724,902 0 2,000 613
متر طول 
عرشه 1397 1397 منطقه 12 تعمیر و تجهیز پل عابر پیاده سطح 

منطقه 214040112

300,604,928 0 58,200,000 78,452,900 67,351,407 38,193,284 58,407,337 0 احداث و تجهیز پیاده راه ها 21405

25,313,681 0 5,000,000 2,500,000 17,775,681 38,000 0 0 3,272 8,500 متر مربع 1397 1394 منطقه 12 احداث و تجهیز پیاده راه ها، خیابان الله 
زار 214050212

275,291,247 0 53,200,000 75,952,900 49,575,726 38,155,284 58,407,337 0 2,016 26,387 متر مربع 1397 1397 منطقه 12 احداث و تجهیز پیاده راه ها، سطح 
منطقه 214050312

26,742,076 0 5,700,000 11,994,099 9,047,977 0 0 0
بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه 

ها 21406

26,742,076 0 5,700,000 11,994,099 9,047,977 0 0 0 1,000 5,700 متر مربع 1397 1397 منطقه 12 بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه 
ها، سطح منطقه 214060112

24,654,453 0 5,600,000 4,330,782 7,390,885 7,079,661 253,125 0
روان سازي عبور و مرور وسایل نقلیه 

غیرموتوري 21500

24,654,453 0 5,600,000 4,330,782 7,390,885 7,079,661 253,125 0 احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه 21501

24,654,453 0 5,600,000 4,330,782 7,390,885 7,079,661 253,125 0 1,000 5,600 متر 1397 1397 منطقه 12 احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، 
سطح منطقه 215010112

16,203,587 0 2,500,000 4,061,000 4,154,365 3,566,141 1,922,081 0
آموزش و ترویج امور حمل و نقل و 

ترافیک 21800

16,203,587 0 2,500,000 4,061,000 4,154,365 3,566,141 1,922,081 0
تعمیر و تجهیز پارك هاي آموزش 

ترافیک 21803

16,203,587 0 2,500,000 4,061,000 4,154,365 3,566,141 1,922,081 0 250 10,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 12 تعمیر و تجهیز پارك هاي آموزش 
ترافیک، سطح منطقه 218030112

3,224,235,393 0 450,185,320 584,182,799 425,304,634 563,038,713 476,324,619 725,199,308 خدمات شهري 30000
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مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

619,775,017 0 121,490,320 155,113,477 127,794,515 129,549,733 85,826,972 0
توسعه و مدیریت فضاي سبز شهري و 

پیراشهري 30100

161,025,715 0 30,000,000 43,460,063 33,026,057 37,148,385 17,391,210 0 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري 30103

161,025,715 0 30,000,000 43,460,063 33,026,057 37,148,385 17,391,210 0 500 60,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 12 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري،
سطح منطقه 301030112

328,494,483 0 61,490,320 72,783,482 67,969,356 70,402,904 55,848,421 0
باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها 

وفضاي سبز 30104

144,553,604 0 25,150,320 32,173,794 26,020,405 29,855,605 31,353,480 0 1,400 17,965 متر مربع 1397 1397 منطقه 12 باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها 
وفضاي سبز , سطح منطقه 301040112

109,417,114 0 23,600,000 22,120,427 23,598,999 26,940,247 13,157,441 0 1,600 14,750 متر مربع 1397 1397 منطقه 12 باز پیرایی، ترمیم و تجهیز پارك شهر 301040212

74,523,765 0 12,740,000 18,489,261 18,349,952 13,607,052 11,337,500 0 150 84,933 تعداد 1397 1397 منطقه 12 تامین درخت و درختچه و گل و گیاه 
سطح منطقه 301040312

130,254,819 0 30,000,000 38,869,932 26,799,102 21,998,444 12,587,341 0
طراحی و اجراي شبکه هاي آبرسانی 

فضاي سبز 30107

130,254,819 0 30,000,000 38,869,932 26,799,102 21,998,444 12,587,341 0 500 60,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 12 طراحی و اجراي شبکه هاي آبرسانی 
فضاي سبز، سطح منطقه 301070112

2,192,790,030 0 283,194,821 374,952,403 221,025,447 345,665,372 291,352,679 676,599,308 زیباسازي منظر شهري 30200

51,846,533 0 6,160,000 10,660,539 5,109,485 13,483,375 16,433,134 0 رنگ آمیزي و پاکسازي نما 30201

51,846,533 0 6,160,000 10,660,539 5,109,485 13,483,375 16,433,134 0 40 154,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 12 رنگ آمیزي و پاکسازي نما , سطح 
منطقه 302010112

30,530,022 0 5,600,000 9,720,249 7,275,435 3,533,863 4,400,475 0
تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، تزئینی، 

مجسمه و تندیس 30203

30,530,022 0 5,600,000 9,720,249 7,275,435 3,533,863 4,400,475 0 8,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 12 تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، تزیینی، 
مجسمه و تندیس، سطح منطقه 302030112

2,016,166,931 0 254,284,821 331,123,860 192,027,034 304,288,656 257,843,252 676,599,308 ساماندهی میادین و معابر خاص شهر 30204

399,606,987 0 91,584,821 136,113,228 61,778,375 64,871,535 45,259,028 0 3,000 30,528 متر مربع 1397 1397 منطقه 12 ساماندهی میادین و معابر خاص شهر، 
سطح منطقه 302040412

289,010,865 0 20,000,000 49,541,551 30,129,411 81,592,633 53,850,263 53,897,007 5,263 55,000 متر مربع 1397 1391 منطقه 12 طرح توسعه هرندي 302040612
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مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
30,641,860 0 5,000,000 2,283,672 2,171,573 6,182,627 9,515,200 5,488,788 5,132 6,500 متر مربع 1397 1391 منطقه 12 (ساماندهی میدان امام خمینی(ره 302040812

1,017,805,223 0 81,000,000 80,622,720 59,636,576 93,363,110 113,753,632 589,429,185 10,272 100,000 متر مربع 1397 1389 منطقه 12 ساماندهی  بازار تهران 302040912

30,103,831 0 9,000,000 14,259,364 6,844,467 0 0 0 6,211 4,000 متر مربع 1397 1394 منطقه 12 ساماندهی محور امامزاده یحیی 302041112

168,696,034 0 29,700,000 29,323,425 17,166,402 29,256,750 35,465,129 27,784,328 11,753 14,667 متر مربع 1397 1392 منطقه 12 ساماندهی معابر محله عودالجان 302041212

80,302,131 0 18,000,000 18,979,900 14,300,230 29,022,001 0 0 79,322,231 1 پروژه 1397 1394 منطقه 12 استانداردسازي بار اندازي در بازار تهران 302041612

32,984,660 0 4,900,000 7,990,000 6,803,654 8,291,006 5,000,000 0 نورپردازي و زیباسازي معابر 30206

32,984,660 0 4,900,000 7,990,000 6,803,654 8,291,006 5,000,000 0 550 8,909 مورد 1397 1397 منطقه 12 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح 
منطقه 302060112

16,564,925 0 3,150,000 3,229,842 4,048,933 2,650,714 3,485,436 0
تهیه و نصب پالك شناسایی اماکن و 

معابر 30207

16,564,925 0 3,150,000 3,229,842 4,048,933 2,650,714 3,485,436 0 100 31,500 تعداد 1397 1397 منطقه 12 تهیه و نصب پالك شناسایی اماکن و 
معابر , سطح منطقه 302070112

44,696,959 0 9,100,000 12,227,913 5,760,906 13,417,758 4,190,382 0 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی 30208

44,696,959 0 9,100,000 12,227,913 5,760,906 13,417,758 4,190,382 0 500 18,200 متر مربع 1397 1397 منطقه 12 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی، سطح 
منطقه 302080112

11,861,400 0 5,070,000 1,785,000 5,006,400 0 0 0 مدیریت پسماند 30400

11,861,400 0 5,070,000 1,785,000 5,006,400 0 0 0
احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع 

آوري و پردازش پسماند 30406

11,861,400 0 5,070,000 1,785,000 5,006,400 0 0 0 8,000 634 عدد 1397 1397 منطقه 12 خرید مخازن پسماند 304060312

301,903,284 0 27,130,179 39,199,798 62,808,290 62,011,223 62,153,794 48,600,000
مدیریت شبکه جمع آوري و دفع آب 

هاي سطحی 30700

8,785,751 0 2,100,000 2,415,519 1,814,678 1,302,119 1,153,435 0
کنترل و پایش آب هاي سطحی و 

زیرزمینی 30702

8,785,751 0 2,100,000 2,415,519 1,814,678 1,302,119 1,153,435 0 357 5,880 متر مکعب 1397 1397 منطقه 12 کنترل و پایش آب هاي سطحی و 
زیرزمینی , سطح منطقه 307020112

36,755,505 0 6,300,000 8,741,414 4,045,591 9,064,326 8,604,174 0
احداث و بهسازي شبکه هاي اصلی 
هدایت و جمع آوري آبهاي سطحی 30703
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مبالغ به هزار ریال
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مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

36,755,505 0 6,300,000 8,741,414 4,045,591 9,064,326 8,604,174 0 2,000 3,150 متر مکعب 1397 1397 منطقه 12
احداث و بهسازي شبکه هاي اصلی 

هدایت و جمع آوري آبهاي سطحی، 
سطح منطقه

307030212

54,095,786 0 5,600,000 7,802,266 12,054,101 13,478,571 15,160,848 0

مرمت و نگهداري شبکه اصلی جمع 
آوري آبهاي سطحی شامل مسیل ها و 
کانال هاي سرپوشیده، روباز، مدفون، 

منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و 
رسوب گیر

30704

54,095,786 0 5,600,000 7,802,266 12,054,101 13,478,571 15,160,848 0 500 11,200 متر مکعب 1397 1397 منطقه 12

مرمت، بهسازي و توسعه 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

13,971,769 0 2,630,179 2,312,543 3,756,447 1,870,929 3,401,671 0 الیروبی و بازسازي قنوات 30706

13,971,769 0 2,630,179 2,312,543 3,756,447 1,870,929 3,401,671 0 400 6,575 متر مکعب 1397 1397 منطقه 12 الیروبی و بازسازي قنوات , سطح منطقه 307060112

188,294,473 0 10,500,000 17,928,056 41,137,473 36,295,278 33,833,666 48,600,000

مرمت و نگهداري شبکه فرعی جمع 
آوري آبهاي سطحی شامل انهار، جداول، 
پل فلزي، دریچه، سنگدال، آشغال گیر و 

رسوبگیر

30708

188,294,473 0 10,500,000 17,928,056 41,137,473 36,295,278 33,833,666 48,600,000 500 21,000 متر طول 1397 1397 منطقه 12

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه 
فرعی جمع آوري آبهاي سطحی (شامل 
انهار، جداول، پل فلزي، دریچه، سنگدال،

آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه

307080112

97,905,662 0 13,300,000 13,132,121 8,669,982 25,812,385 36,991,174 0
توسعه و نگهداري تأسیسات وتسهیالت 

خدمات شهري 31000

37,661,208 0 7,000,000 5,506,315 2,299,530 13,388,529 9,466,834 0
احداث سرویس هاي بهداشتی عمومی در

معابر 31001

37,661,208 0 7,000,000 5,506,315 2,299,530 13,388,529 9,466,834 0 100,000 70 چشمه 1397 1397 منطقه 12 احداث سرویس هاي بهداشتی عمومی در
معابر، سطح منطقه 310010112

60,244,454 0 6,300,000 7,625,806 6,370,452 12,423,856 27,524,340 0
تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس 

هاي بهداشتی عمومی در معابر 31008
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60,244,454 0 6,300,000 7,625,806 6,370,452 12,423,856 27,524,340 0 10,000 630 چشمه 1397 1397 منطقه 12
تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس 
هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح 

منطقه
310080112

221,977,742 0 27,000,000 15,157,557 202,105 179,618,080 0 0 شهرسازي و معماري 50000

221,977,742 0 27,000,000 15,157,557 202,105 179,618,080 0 0 ساماندهی و نوسازي بافت هاي فرسوده 50600

221,977,742 0 27,000,000 15,157,557 202,105 179,618,080 0 0
هماهنگی تامین زیرساخت ها وایجاد 
محرك توسعه دربافت هاي فرسوده 

شهري
50601

221,977,742 0 27,000,000 15,157,557 202,105 179,618,080 0 0 4,594 5,877 متر مربع 1397 1397 منطقه 12 ساماندهی ونوسازي بافتهاي فرسوده 
منطقه 12 506010112

162,707,741 0 52,906,628 25,113,667 21,419,486 29,471,336 33,796,624 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000

162,707,741 0 52,906,628 25,113,667 21,419,486 29,471,336 33,796,624 0
تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان هاي 

اداري 60600

23,238,508 0 20,000,000 0 0 0 3,238,508 0
تملک، احداث و تجهیز ساختمان هاي 

اداري 60602

23,238,508 0 20,000,000 0 0 0 3,238,508 0 23,239 1,000 متر مربع 1397 1393 منطقه 12 کمک به احداث مدرسه عالی شهید 
مطهري 606020112

139,469,233 0 32,906,628 25,113,667 21,419,486 29,471,336 30,558,116 0
بازسازي و تعمیرات اساسی ساختمان 

هاي اداري 60603

139,469,233 0 32,906,628 25,113,667 21,419,486 29,471,336 30,558,116 0 5,000 6,581 متر مربع 1397 1397 منطقه 12 مقاوم سازي، بازسازي و تعمیرات اساسی
ساختمان هاي اداري، سطح منطقه 606030112
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941,539,136 جمع کل
9,900,000 اجتماعی و فرهنگی 10000
5,400,000 پیشگیري،کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی 10400
5,400,000 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
5,400,000 نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 104030413
4,500,000 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700
4,500,000 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10716
2,000,000 اجراي برنامه هاي ارزشی و معنوي 107160113
2,500,000 ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 107160213
2,250,000 حمل و نقل و ترافیک 20000
2,250,000 آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک 21800
2,250,000 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیک 21801
2,250,000 آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 218010113

190,400,000 خدمات شهري 30000
87,000,000 توسعه و مدیریت فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
87,000,000 نگهداري فضاهاي سبز 30106
87,000,000 نگهداري فضاي سبز 301060113

101,000,000 مدیریت پسماند 30400
101,000,000 رفت و روب شهري 30408
101,000,000 رفت و روب شهري 304080113

2,400,000 بهبود محیط زیست شهري 30900
2,400,000 کنترل جمعیت حیوانات بالصاحب و ناقل بیماري به انسان 30903
2,400,000 مبارزه با جانوران مضر شهري 309030113
7,448,000 ایمنی و مدیریت بحران 40000
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7,448,000 کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 40300
7,448,000 افزایش ایمنی اماکن 40306
2,448,000 افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 403060213
5,000,000 الیروبی کانال ها،مسیل ها و حوضچه هاي رسوبگیر 403060413

731,541,136 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
729,637,136 امور پشتیبانی 60800
22,729,837 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
18,981,648 حقوق کارمندان  ثابت 608010213
1,683,292 دستمزد کارگران رسمی 608010313
2,064,897 حقوق مامورین انتظامی 608010413

366,767,482 مزایا و کمک ها 60802
150,395,343 مزایاي کارمندان ثابت 608020213

9,742,162 هزینه ناهار 608020313
399,002 مزایاي کارگران رسمی 608020413

4,088,496 مزایاي مامورین انتظامی 608020513
110,920,417 فوق العاده ،اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاري 608020613

67,899,916 بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی 3درصد پس انداز 608020713
5,609,124 کمک غیر نقدي ، کمک  عائله مندي ، بن کاالهاي اساسی کارگران و ایاب و ذهاب 608020813

17,713,022 پاداش و عیدي 608020913
1,080,000 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803
1,080,000 پست، اینترنت و تلفن 608030413

25,650,000 اجاره بهاء و کرایه 60804
25,650,000 کرایه وسائط نقلیه 608040113

283,431,817 خدمات قراردادي 60805
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

1,890,000 نگهداري و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات 608050113
135,000 نگهداري و تعمیرات وسایل اداري 608050213
405,000 نگهداري و تعمیرات جزئی ماشین آالت و وسایط نقلیه 608050313
540,000 تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس 608050413
40,000 خدمات قراردادي،هزینه هاي بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهاي دسته چک و غیره 608050513

1,890,000 حق الجلسه،حق الزحمه ،حق التدریس 608050613
276,631,817 تامین نیروي انسانی شامل کارگري - کارمندي و غیره 608050913

1,900,000 بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزي 608051013
25,550,000 هزینه سوخت 60806
2,400,000 سوخت دستگاههاي حرارتی 608060113

500,000 سوخت وسائل نقلیه 608060213
2,850,000 آب بها مصرفی اداري 608060313
7,500,000 بهاي برق مصرفی اداري 608060413
5,300,000 آب بهاي پارکها و میادین 608060513
7,000,000 بهاي برق پارك ها و میادین 608060613
4,428,000 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807

306,000 خرید لوازم جزیی ساختمان 608070113
900,000 خرید لوازم مصرفی اداري 608070213
225,000 لوازم یدکی وسائط نقلیه 608070313
108,000 لباس کارکنان و لوازم خواب 608070413

2,790,000 سایرموادو لوازم مصرف شدنی 608070513
99,000 لوازم تنظیف 608070613

1,904,000 دیپلماسی شهري 62200
1,904,000 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

1,904,000 راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 622010113
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
3,102,272,671 140,000,000 628,950,000 360,103,087 453,336,606 654,918,459 646,074,185 218,890,334 جمع کل

545,652,813 55,000,000 103,500,000 74,033,027 80,342,270 118,122,188 98,655,328 16,000,000 اجتماعی و فرهنگی 10000

104,456,046 15,000,000 10,000,000 14,867,600 11,868,466 14,785,654 37,934,326 0
توسعه گردشگري ،اوقات فراغت و نشاط 

اجتماعی 10300

104,456,046 15,000,000 10,000,000 14,867,600 11,868,466 14,785,654 37,934,326 0
ایجاد و توسعه زیرساخت فضاهاي 

تفریحی 10302

104,456,046 15,000,000 10,000,000 14,867,600 11,868,466 14,785,654 37,934,326 0 71,617,779 2 هکتار 1398 1393 منطقه 13 توسعه قطب گردشگري شرق تهران 
((پهنه اتوبان دوران 103020113

31,169,096 0 8,000,000 3,191,987 3,648,844 15,887,637 440,628 0
پیشگیري،کنترل و کاهش آسیب هاي 

اجتماعی 10400

3,060,360 0 1,000,000 253,500 472,565 893,667 440,628 0
توسعه و تجهیز اماکن استقرار کارگران 

فصلی و ساختمانی 10401

3,060,360 0 1,000,000 253,500 472,565 893,667 440,628 0 200,000 5 جایگاه 1397 1397 منطقه 13 ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی، 
سطح منطقه 104010113

28,108,736 0 7,000,000 2,938,487 3,176,279 14,993,970 0 0
توسعه و تجهیز مدد سراها و سایر مراکز 

خدمات رسانی به آسیب دید گان 
اجتماعی

10402

28,108,736 0 7,000,000 2,938,487 3,176,279 14,993,970 0 0 45,957 700 متر مربع 1397 1394 منطقه 13 توسعه و تجهیز مجتمع فوریتها و خدمات
اجتماعی 104020713

102,902,335 0 20,000,000 6,360,516 24,359,428 25,246,811 26,935,580 0 توسعه ورزش همگانی 10600

76,994,950 0 17,000,000 4,813,392 19,363,205 17,130,665 18,687,688 0 توسعه و تجهیز فضاهاي ورزشی 10609

66,994,950 0 7,000,000 4,813,392 19,363,205 17,130,665 18,687,688 0 2,000 3,500 متر مربع 1397 1397 منطقه 13 توسعه و تجهیز زمینهاي ورزشی روباز و 
چمن مصنوعی سطح منطقه 106090113

10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 0 0 20,000 1,000 متر مربع 1397 1396 منطقه 13 احداث سوله ورزشی الزهرا (جابجایی 
(سوله بحران محله شورا ناحیه 3 106090313

25,907,385 0 3,000,000 1,547,124 4,996,223 8,116,146 8,247,892 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی 10610

25,907,385 0 3,000,000 1,547,124 4,996,223 8,116,146 8,247,892 0 2,000 1,500 متر مربع 1397 1397 منطقه 13 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، 
سطح منطقه 106100113

71,343,875 0 21,000,000 14,340,456 12,269,155 16,966,493 6,767,771 0 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

36,581,921 0 11,000,000 10,521,200 7,645,015 7,415,706 0 0
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن

مذهبی 10702

27,317,721 0 5,000,000 7,257,000 7,645,015 7,415,706 0 0 51,768 600 متر مربع 1397 1394 منطقه 13 کمک به ساخت و توسعه  مسجد علی 
اکبر 107021313

9,264,200 0 6,000,000 3,264,200 0 0 0 0 255,319 24
تعداد 
مسجد 1397 1397 منطقه 13 کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، 

سطح منطقه 107021513

34,761,954 0 10,000,000 3,819,256 4,624,140 9,550,787 6,767,771 0 حمایت از توسعه و تجهیز مدارس 10720

34,761,954 0 10,000,000 3,819,256 4,624,140 9,550,787 6,767,771 0 89,286 112
تعداد 
مدرسه 1397 1397 منطقه 13 کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح 

منطقه 107200113

235,781,461 40,000,000 44,500,000 35,272,468 28,196,377 45,235,593 26,577,023 16,000,000
توسعه فضاهاي فرهنگی، اجتماعی و 

هنري 10800

158,826,486 40,000,000 29,000,000 21,290,000 14,572,380 24,266,669 13,697,437 16,000,000 توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري 10801

75,649,764 0 14,000,000 10,449,200 7,637,758 19,266,669 8,296,137 16,000,000 24,400 3,000 متر مربع 1397 1392 منطقه 13 احداث و تکمیل مجتمع تفریحی و 
(فرهنگی کودکان بهمن (موزه شهدا 108010113

28,685,922 0 5,000,000 6,350,000 6,934,622 5,000,000 5,401,300 0 12,934 2,500 متر مربع 1397 1393 منطقه 13 احداث مجموعه فرهنگی مقبره الشهدا 108010213

54,490,800 40,000,000 10,000,000 4,490,800 0 0 0 0 70,000 1,000 متر مربع 1398 1396 منطقه 13 کمک به احداث مجتمع فرهنگی چند 
منظوره 108010313

25,824,817 0 5,500,000 3,721,362 4,235,751 9,173,024 3,194,680 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی و هنري 10809

25,824,817 0 5,500,000 3,721,362 4,235,751 9,173,024 3,194,680 0 2,500 2,200 متر مربع 1397 1397 منطقه 13 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی و 
هنري، سطح منطقه 108090113

51,130,158 0 10,000,000 10,261,106 9,388,246 11,795,900 9,684,906 0 تعمیر و تجهیز سراي محله 10812

51,130,158 0 10,000,000 10,261,106 9,388,246 11,795,900 9,684,906 0 1,500 6,667 متر مربع 1397 1397 منطقه 13 تعمیر و تجهیز سراي محله، سطح منطقه 108120113

1,078,842,528 0 157,500,000 114,560,591 114,622,828 234,948,459 254,320,316 202,890,334 حمل و نقل و ترافیک 20000

23,770,352 0 6,200,000 6,440,154 1,557,119 4,235,650 5,337,429 0
توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و

نیمه عمومی غیرریلی 20200

6,911,573 0 2,400,000 906,376 517,010 1,664,000 1,424,187 0
احداث ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی 

غیرریلی 20203
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

5,131,187 0 1,500,000 540,000 479,000 1,188,000 1,424,187 0 500,000 3 ایستگاه 1397 1397 منطقه 13 احداث ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی 
غیرریلی، سطح منطقه 202030113

1,780,386 0 900,000 366,376 38,010 476,000 0 0 2,000 450 متر مربع 1397 1397 منطقه 13 نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس 
سطح منطقه 202030213

7,330,797 0 2,400,000 1,297,000 498,614 1,600,000 1,535,183 0
تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل و نقل 

عمومی غیر ریلی 20210

5,010,571 0 1,500,000 940,500 356,308 1,100,000 1,113,763 0 20,000 75 ایستگاه 1397 1397 منطقه 13 تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل و نقل 
عمومی غیرریلی، سطح منطقه 202100113

2,320,226 0 900,000 356,500 142,306 500,000 421,420 0 200 4,500 متر مربع 1397 1397 منطقه 13 تعمیر و تجهیز پل پیاده همسطح 
ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه 202100213

9,527,982 0 1,400,000 4,236,778 541,495 971,650 2,378,059 0 تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي تندرو 20212

9,527,982 0 1,400,000 4,236,778 541,495 971,650 2,378,059 0 250,000 6 ایستگاه 1397 1397 منطقه 13 تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي 
تندرو، سطح منطقه 202120113

4,391,016 0 2,000,000 896,231 600,000 894,785 0 0 توسعه و ساماندهی فضاي پارك خودرو 20300

4,391,016 0 2,000,000 896,231 600,000 894,785 0 0 تعمیر و تجهیز و بهسازي پارکینگ 20305

4,391,016 0 2,000,000 896,231 600,000 894,785 0 0 2,500 800 متر مربع 1397 1397 منطقه 13 تعمیر، تجهیز و بهسازي پارکینگ، سطح 
منطقه 203050113

133,404,967 0 35,200,000 23,949,987 15,138,517 31,784,043 27,332,420 0 افزایش ایمنی و بهره وري معابر 20400

55,072,162 0 13,000,000 10,822,737 7,765,283 15,360,058 8,124,084 0 اجراي عالیم افقی ترافیکی 20408

55,072,162 0 13,000,000 10,822,737 7,765,283 15,360,058 8,124,084 0 13,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 13 اجراي عالیم افقی ترافیکی، سطح منطقه 204080113

7,952,539 0 3,200,000 2,342,184 390,085 900,000 1,120,270 0 تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی 20410

7,952,539 0 3,200,000 2,342,184 390,085 900,000 1,120,270 0 3,200,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 13 تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی، سطح
منطقه 204100113

33,117,662 0 10,000,000 4,012,982 3,403,143 7,109,248 8,592,289 0
تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی 

معابر 20412

22,757,240 0 7,000,000 3,195,720 2,519,665 4,636,448 5,405,407 0 1,000 7,000 متر 1397 1397 منطقه 13 تعمیر و تعویض گاردریل معابر، سطح 
منطقه 204120113
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 
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عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

10,360,422 0 3,000,000 817,262 883,478 2,472,800 3,186,882 0 2,000 1,500 متر 1397 1397 منطقه 13 تعمیر و تعویض نرده ایمنی معابر، سطح 
منطقه 204120213

7,243,479 0 2,500,000 1,001,219 560,000 1,372,650 1,809,610 0 نصب چراغ هاي راهنمایی و رانندگی 20414

7,093,479 0 2,350,000 1,001,219 560,000 1,372,650 1,809,610 0 500,000 5 تقاطع 1397 1397 منطقه 13 نصب چراغ هاي راهنمایی و رانندگی، 
سطح منطقه 204140113

150,000 0 150,000 0 0 0 0 0 150,000 1 تقاطع 1397 1397
نصب چراغ هوشمند و عالیم هشدار 

دهنده و خط کشی جهت گذر دانش 
آموزان

204140213

30,019,125 0 6,500,000 5,770,865 3,020,006 7,042,087 7,686,167 0 تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکی 20417

30,019,125 0 6,500,000 5,770,865 3,020,006 7,042,087 7,686,167 0 6,500,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 13 تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکی، 
سطح منطقه 204170113

15,960,602 0 9,000,000 4,463,781 557,512 961,709 977,600 0 توسعه و تجهیز پایانه ها 20500

4,750,000 0 3,000,000 1,750,000 0 0 0 0
احداث و توسعه پایانه ها و پارك 

سوارهاي درون شهري 20501

4,750,000 0 3,000,000 1,750,000 0 0 0 0 12,800 625 متر مربع 1397 1396 منطقه 13 احداث و توسعه پایانه ها و پارك 
سوارهاي درون شهري، شیخ الرئیس 205010113

11,210,602 0 6,000,000 2,713,781 557,512 961,709 977,600 0
تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك سوارهاي

درون شهري 20504

11,210,602 0 6,000,000 2,713,781 557,512 961,709 977,600 0 1,200 5,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 13 تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك سوارهاي
درون شهري، سطح منطقه 205040113

795,312,010 0 83,500,000 60,389,091 84,171,732 173,735,374 190,625,479 202,890,334
روان سازي عبور و مرور وسایل نقلیه 

موتوري 20900

30,186,202 0 10,500,000 5,899,915 3,455,747 6,083,974 4,246,566 0 طراحی و اصالح هندسی معابر 20914

30,186,202 0 10,500,000 5,899,915 3,455,747 6,083,974 4,246,566 0 2,500 4,200 متر مربع 1397 1397 منطقه 13 طراحی و اصالح هندسی معابر، سطح 
منطقه 209140113

493,566,674 0 20,000,000 13,341,475 49,770,724 102,900,853 104,663,288 202,890,334 تعریض معابر غیر بزرگراهی 20921

493,566,674 0 20,000,000 13,341,475 49,770,724 102,900,853 104,663,288 202,890,334 27,039 18,500 متر مربع 1397 1387 منطقه 13 تعریض خیابان پیروزي 209210113
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

209,090,117 0 35,000,000 29,101,559 21,213,040 53,961,224 69,814,294 0
مرمت معابر غیر بزرگراهی شامل لکه 

گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري و 
همسطح سازي دریچه ها

20925

209,090,117 0 35,000,000 29,101,559 21,213,040 53,961,224 69,814,294 0 150 233,333
متر مربع بر
سانتیمتر 1397 1397 منطقه 13 لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري

و همسطح سازي دریچه ها، سطح منطقه 209250113

41,705,990 0 8,000,000 6,505,244 4,510,092 10,789,323 11,901,331 0 نصب و ترمیم سنگدال و جداول 20926

41,705,990 0 8,000,000 6,505,244 4,510,092 10,789,323 11,901,331 0 1,500 5,333 متر 1397 1397 منطقه 13 نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح 
منطقه 209260113

20,763,027 0 10,000,000 5,540,898 5,222,129 0 0 0
بهسازي و نوسازي معابر غیربزرگراهی 

شامل تراش و روکش اساسی 20928

20,763,027 0 10,000,000 5,540,898 5,222,129 0 0 0 150 66,667
متر مربع بر
سانتیمتر 1397 1397 منطقه 13 بهسازي و نوسازي معابر غیر بزرگراهی، 

سطح منطقه 209280113

8,508,357 0 5,100,000 1,949,957 200,000 500,000 758,400 0
روان سازي عبور و مرور معلولین و 

سالمندان 21300

8,508,357 0 5,100,000 1,949,957 200,000 500,000 758,400 0
بهسازي معابرجهت تردد معلولین و 

سالمندان 21302

8,508,357 0 5,100,000 1,949,957 200,000 500,000 758,400 0 2,500 2,040 متر مربع 1397 1397 منطقه 13 بهسازي معابر جهت تردد معلولین و 
سالمندان، سطح منطقه 213020113

95,495,224 0 14,500,000 16,471,390 12,397,948 22,836,898 29,288,988 0 روان سازي عبور و مرور پیاده 21400

73,121,989 0 10,000,000 8,922,270 9,744,472 20,000,000 24,455,247 0
مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح

سازي دریچه 21402

71,282,489 0 8,160,500 8,922,270 9,744,472 20,000,000 24,455,247 0 1,000 8,161 متر مربع 1397 1397 منطقه 13 مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح
سازي دریچه، سطح منطقه 214020113

1,839,500 0 1,839,500 0 0 0 0 0 1,839,500 1 ندارد 1397 1397 مناسب سازي وضعیت حمل و نقل و 
(ترافیک (شهر دوستدار کودك 214020213

6,906,978 0 900,000 471,048 311,000 982,909 4,242,021 0 احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده 21403

6,906,978 0 900,000 471,048 311,000 982,909 4,242,021 0 30,000 30
متر طول 
عرشه 1397 1397 منطقه 13 احداث پل عابر پیاده سطح منطقه 214030113

7,381,106 0 2,700,000 1,478,072 757,325 1,853,989 591,720 0 تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابرپیاده 21404
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اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

7,381,106 0 2,700,000 1,478,072 757,325 1,853,989 591,720 0 2,000 1,350
متر طول 
عرشه 1397 1397 منطقه 13 تعمیر و تجهیز پل عابر پیاده سطح 

منطقه 214040113

8,085,151 0 900,000 5,600,000 1,585,151 0 0 0
بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه 

ها 21406

8,085,151 0 900,000 5,600,000 1,585,151 0 0 0 1,000 900 متر مربع 1397 1397 منطقه 13 بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه 
ها، سطح منطقه 214060113

2,000,000 0 2,000,000 0 0 0 0 0
آموزش و ترویج امور حمل و نقل و 

ترافیک 21800

2,000,000 0 2,000,000 0 0 0 0 0
تعمیر و تجهیز پارك هاي آموزش 

ترافیک 21803

2,000,000 0 2,000,000 0 0 0 0 0 500 4,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 13 تعمیر و تجهیز پارك هاي آموزش 
ترافیک، سطح منطقه 218030113

1,090,083,014 0 224,000,000 146,677,708 192,892,591 257,121,456 269,391,259 0 خدمات شهري 30000

527,437,469 0 108,100,000 68,140,415 100,211,230 122,350,273 128,635,551 0
توسعه و مدیریت فضاي سبز شهري و 

پیراشهري 30100

27,704,751 0 15,000,000 3,518,100 3,303,347 5,883,304 0 0 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه 30102

27,704,751 0 15,000,000 3,518,100 3,303,347 5,883,304 0 0 5,531 6,000 متر مربع 1397 1394 منطقه 13 احداث  وتوسعه بوستان شهدا 301020113

80,151,647 0 12,000,000 5,900,859 15,155,733 23,963,046 23,132,009 0 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري 30103

80,151,647 0 12,000,000 5,900,859 15,155,733 23,963,046 23,132,009 0 500 24,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 13 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري،
سطح منطقه 301030113

158,263,089 0 36,000,000 27,423,412 27,356,763 30,369,252 37,113,662 0
باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها 

وفضاي سبز 30104

136,605,164 0 30,000,000 24,424,159 22,883,001 25,369,252 33,928,752 0 1,500 20,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 13 بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و 
فضاي سبز، سطح منطقه 301040113

21,657,925 0 6,000,000 2,999,253 4,473,762 5,000,000 3,184,910 0 150 40,000 تعداد 1397 1397 منطقه 13 تامین درخت و درختچه و گل و گیاه 
سطح منطقه 301040213

166,565,388 0 25,000,000 18,297,802 40,814,116 42,994,997 39,458,473 0
توسعه جنگلکاري و کمربند سبز پیرامون

شهر 30105
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

166,565,388 0 25,000,000 18,297,802 40,814,116 42,994,997 39,458,473 0 91,429 273 هکتار 1397 1397 منطقه 13 توسعه جنگلکاري پارك جنگلی سرخه 
حصار 301050113

94,752,594 0 20,100,000 13,000,242 13,581,271 19,139,674 28,931,407 0
طراحی و اجراي شبکه هاي آبرسانی 

فضاي سبز 30107

94,752,594 0 20,100,000 13,000,242 13,581,271 19,139,674 28,931,407 0 500 40,200 متر مربع 1397 1397 منطقه 13 طراحی و اجراي شبکه هاي آبرسانی 
فضاي سبز، سطح منطقه 301070113

152,299,189 0 26,100,000 17,322,685 19,557,962 50,868,207 38,450,335 0 زیباسازي منظر شهري 30200

39,551,469 0 8,000,000 6,314,547 3,453,966 12,000,000 9,782,956 0 رنگ آمیزي و پاکسازي نما 30201

39,551,469 0 8,000,000 6,314,547 3,453,966 12,000,000 9,782,956 0 40 200,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 13 رنگ آمیزي و پاکسازي نما، سطح منطقه 302010113

6,318,187 0 900,000 344,206 360,000 809,048 3,904,933 0
تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، تزئینی، 

مجسمه و تندیس 30203

6,318,187 0 900,000 344,206 360,000 809,048 3,904,933 0 1,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 13 تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، تزیینی، 
مجسمه و تندیس، سطح منطقه 302030113

81,502,073 0 12,000,000 8,215,743 14,061,784 31,713,286 15,511,260 0 ساماندهی میادین و معابر خاص شهر 30204

81,502,073 0 12,000,000 8,215,743 14,061,784 31,713,286 15,511,260 0 3,000 4,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 13 ساماندهی میادین و معابر خاص شهر، 
سطح منطقه 302040113

14,074,029 0 3,600,000 1,600,000 1,135,665 4,108,640 3,629,724 0 نورپردازي و زیباسازي معابر 30206

14,074,029 0 3,600,000 1,600,000 1,135,665 4,108,640 3,629,724 0 500 7,200 مورد 1397 1397 منطقه 13 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح 
منطقه 302060113

7,001,007 0 700,000 352,449 310,426 1,409,800 4,228,332 0
تهیه و نصب پالك شناسایی اماکن و 

معابر 30207

7,001,007 0 700,000 352,449 310,426 1,409,800 4,228,332 0 100 7,000 تعداد 1397 1397 منطقه 13 تهیه و نصب پالك شناسایی اماکن و 
معابر، سطح منطقه 302070113

3,852,424 0 900,000 495,740 236,121 827,433 1,393,130 0 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی 30208

3,852,424 0 900,000 495,740 236,121 827,433 1,393,130 0 500 1,800 متر مربع 1397 1397 منطقه 13 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی، سطح 
منطقه 302080113

71,392,045 0 23,700,000 6,257,638 12,364,893 19,292,431 9,777,083 0 مدیریت پسماند 30400
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

71,392,045 0 23,700,000 6,257,638 12,364,893 19,292,431 9,777,083 0
احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع 

آوري و پردازش پسماند 30406

65,431,700 0 20,000,000 3,997,293 12,364,893 19,292,431 9,777,083 0 48,566 1,440 متر مربع 1397 1393 منطقه 13 احداث، توسعه و تجهیز سوله بازیافت 
شهید دوران 304060113

5,960,345 0 3,700,000 2,260,345 0 0 0 0 8,000 463 عدد 1397 1397 منطقه 13 خرید مخازن پسماند 304060313

325,578,365 0 62,800,000 52,302,041 58,364,812 62,266,692 89,844,820 0
مدیریت شبکه جمع آوري و دفع آب 

هاي سطحی 30700

19,483,171 0 3,600,000 3,996,127 2,879,750 4,633,952 4,373,342 0
کنترل و پایش آب هاي سطحی و 

زیرزمینی 30702

19,483,171 0 3,600,000 3,996,127 2,879,750 4,633,952 4,373,342 0 500 7,200 متر مکعب 1397 1397 منطقه 13 کنترل و پایش آب هاي سطحی و 
زیرزمینی، سطح منطقه 307020113

113,607,699 0 21,500,000 8,611,331 23,491,424 24,253,182 35,751,762 0
احداث و بهسازي شبکه هاي اصلی 
هدایت و جمع آوري آبهاي سطحی 30703

76,660,226 0 16,000,000 7,702,583 16,843,990 16,824,491 19,289,162 0 1,000 16,000 متر مکعب 1397 1397 منطقه 13
احداث و بهسازي شبکه هاي اصلی 

هدایت و جمع آوري آبهاي سطحی، 
سطح منطقه

307030113

10,145,877 0 1,000,000 389,593 1,692,561 2,470,000 4,593,723 0 2,500 400 متر مکعب 1397 1397 منطقه 13 احداث و بهسازي کانال سرخه حصار 307030213

26,801,596 0 4,500,000 519,155 4,954,873 4,958,691 11,868,877 0 513 60,000 متر مکعب 1397 1393 منطقه 13 احداث و بهسازي مسیل هاي منوچهري 
و جاجرودي 307030313

25,631,944 0 5,000,000 2,929,814 5,822,780 5,331,544 6,547,806 0

مرمت و نگهداري شبکه اصلی جمع 
آوري آبهاي سطحی شامل مسیل ها و 
کانال هاي سرپوشیده، روباز، مدفون، 

منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و 
رسوب گیر

30704

25,631,944 0 5,000,000 2,929,814 5,822,780 5,331,544 6,547,806 0 500 10,000 متر مکعب 1397 1397 منطقه 13

مرمت، بهسازي و توسعه 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

40,329,509 0 12,700,000 21,430,349 1,743,585 1,106,631 3,348,944 0 الیروبی و بازسازي قنوات 30706
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
13,129,873 0 2,700,000 4,230,713 1,743,585 1,106,631 3,348,944 0 400 6,750 متر مکعب 1397 1397 منطقه 13 الیروبی و بازسازي قنوات، سطح منطقه 307060113

27,199,636 0 10,000,000 17,199,636 0 0 0 0 507 75,000 متر مکعب 1397 1396 منطقه 13 الیروبی و بازسازي 
قنوات،سلیمانیه،چایچی و عزیزیه 307060213

41,280,025 0 9,000,000 6,597,000 6,713,621 9,000,000 9,969,404 0

بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعی 
جمع آوري آبهاي سطحی(شامل بهبود 

عملکرد و ظرفیت، اجراي روشهاي نوین 
و سرپوشیده سازي انهار، آشغال و 

(رسوبگیر

30707

41,280,025 0 9,000,000 6,597,000 6,713,621 9,000,000 9,969,404 0 1,000 9,000 متر طول 1397 1397 منطقه 13

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه 
فرعی جمع آوري آبهاي سطحی (شامل 

بهبود عملکرد و ظرفیت، اجراي روش 
هاي نوین و سرپوشیده سازي انهار، 
آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه

307070113

85,246,017 0 11,000,000 8,737,420 17,713,652 17,941,383 29,853,562 0

مرمت و نگهداري شبکه فرعی جمع 
آوري آبهاي سطحی شامل انهار، جداول، 
پل فلزي، دریچه، سنگدال، آشغال گیر و 

رسوبگیر

30708

85,246,017 0 11,000,000 8,737,420 17,713,652 17,941,383 29,853,562 0 500 22,000 متر طول 1397 1397 منطقه 13

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه 
فرعی جمع آوري آبهاي سطحی (شامل 
انهار، جداول، پل فلزي، دریچه، سنگدال،

آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه

307080113

13,375,946 0 3,300,000 2,654,929 2,393,694 2,343,853 2,683,470 0
توسعه و نگهداري تأسیسات وتسهیالت 

خدمات شهري 31000

6,799,536 0 2,000,000 1,345,769 1,493,694 960,783 999,290 0
احداث سرویس هاي بهداشتی عمومی در

معابر 31001

6,799,536 0 2,000,000 1,345,769 1,493,694 960,783 999,290 0 100,000 20 چشمه 1397 1397 منطقه 13 احداث سرویس هاي بهداشتی عمومی در
معابر، سطح منطقه 310010113

6,576,410 0 1,300,000 1,309,160 900,000 1,383,070 1,684,180 0
تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس 

هاي بهداشتی عمومی در معابر 31008

6,576,410 0 1,300,000 1,309,160 900,000 1,383,070 1,684,180 0 10,000 130 چشمه 1397 1397 منطقه 13
تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس 
هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح 

منطقه
310080113
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  
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عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
40,000,000 0 40,000,000 0 0 0 0 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000

40,000,000 0 40,000,000 0 0 0 0 0
توانمندسازي سیستم و اِعمال مدیریت 

بحران 40200

20,000,000 0 20,000,000 0 0 0 0 0
احداث پایگاه هاي پشتیبانی مدیریت 

بحران 40203

20,000,000 0 20,000,000 0 0 0 0 0 35,026 1,142 متر مربع 1397 1396 منطقه 13 احداث سوله بحران محله صفا 402030113

20,000,000 0 20,000,000 0 0 0 0 0 اسکان موقت شهروندان در زمان بحران 40215

20,000,000 0 20,000,000 0 0 0 0 0 4,000 5,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 13 ساخت و تجهیز محل اسکان موقت 
شهروندان در پارك جنگلی سرخه حصار 402150213

34,974,367 0 20,000,000 5,178,213 3,629,120 4,496,342 1,670,692 0 شهرسازي و معماري 50000

34,974,367 0 20,000,000 5,178,213 3,629,120 4,496,342 1,670,692 0 ساماندهی و نوسازي بافت هاي فرسوده 50600

34,974,367 0 20,000,000 5,178,213 3,629,120 4,496,342 1,670,692 0
هماهنگی تامین زیرساخت ها وایجاد 
محرك توسعه دربافت هاي فرسوده 

شهري
50601

34,974,367 0 20,000,000 5,178,213 3,629,120 4,496,342 1,670,692 0 5,000 4,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 13 ساماندهی ونوسازي بافتهاي فرسوده 
منطقه 13 506010113

312,719,949 85,000,000 83,950,000 19,653,548 61,849,797 40,230,014 22,036,590 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000

312,719,949 85,000,000 83,950,000 19,653,548 61,849,797 40,230,014 22,036,590 0
تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان هاي 

اداري 60600

239,461,357 85,000,000 70,000,000 5,937,291 44,634,612 21,399,665 12,489,789 0
تملک، احداث و تجهیز ساختمان هاي 

اداري 60602

239,461,357 85,000,000 70,000,000 5,937,291 44,634,612 21,399,665 12,489,789 0 15,630 17,500 متر مربع 1398 1393 منطقه 13 احداث ساختمان ستادي 606020213

73,258,592 0 13,950,000 13,716,257 17,215,185 18,830,349 9,546,801 0
بازسازي و تعمیرات اساسی ساختمان 

هاي اداري 60603

73,258,592 0 13,950,000 13,716,257 17,215,185 18,830,349 9,546,801 0 5,000 2,790 متر مربع 1397 1397 منطقه 13 مقاوم سازي، بازسازي و تعمیرات اساسی
ساختمان هاي اداري، سطح منطقه 606030113
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

1,080,053,952 جمع کل
10,400,000 اجتماعی و فرهنگی 10000
5,400,000 پیشگیري،کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی 10400
5,400,000 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
5,400,000 نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 104030414
5,000,000 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700
5,000,000 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10716
2,000,000 اجراي برنامه هاي ارزشی و معنوي 107160114
3,000,000 ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 107160214
2,812,500 حمل و نقل و ترافیک 20000
2,812,500 آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک 21800
2,812,500 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیک 21801
2,812,500 آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 218010114

302,000,000 خدمات شهري 30000
138,000,000 توسعه و مدیریت فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
138,000,000 نگهداري فضاهاي سبز 30106
138,000,000 نگهداري فضاي سبز 301060114
161,000,000 مدیریت پسماند 30400
161,000,000 رفت و روب شهري 30408
161,000,000 رفت و روب شهري 304080114

3,000,000 بهبود محیط زیست شهري 30900
3,000,000 کنترل جمعیت حیوانات بالصاحب و ناقل بیماري به انسان 30903
3,000,000 مبارزه با جانوران مضر شهري 309030114
6,552,000 ایمنی و مدیریت بحران 40000
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

6,552,000 کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 40300
6,552,000 افزایش ایمنی اماکن 40306
3,402,000 افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 403060214
3,150,000 الیروبی کانال ها،مسیل ها و حوضچه هاي رسوبگیر 403060414

758,289,452 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
756,049,452 امور پشتیبانی 60800
28,728,960 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
21,973,320 حقوق کارمندان  ثابت 608010214
5,723,192 دستمزد کارگران رسمی 608010314
1,032,448 حقوق مامورین انتظامی 608010414

423,877,303 مزایا و کمک ها 60802
174,098,957 مزایاي کارمندان ثابت 608020214
11,328,095 هزینه ناهار 608020314

1,356,608 مزایاي کارگران رسمی 608020414
2,044,248 مزایاي مامورین انتظامی 608020514

128,977,230 فوق العاده ،اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاري 608020614
78,953,391 بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی 3درصد پس انداز 608020714

6,522,237 کمک غیر نقدي ، کمک  عائله مندي ، بن کاالهاي اساسی کارگران و ایاب و ذهاب 608020814
20,596,537 پاداش و عیدي 608020914
1,350,000 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803
1,350,000 پست، اینترنت و تلفن 608030414

25,200,000 اجاره بهاء و کرایه 60804
25,200,000 کرایه وسائط نقلیه 608040114

249,883,689 خدمات قراردادي 60805
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

1,350,000 نگهداري و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات 608050114
135,000 نگهداري و تعمیرات وسایل اداري 608050214
166,500 نگهداري و تعمیرات جزئی ماشین آالت و وسایط نقلیه 608050314
414,000 تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس 608050414
40,000 خدمات قراردادي،هزینه هاي بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهاي دسته چک و غیره 608050514

1,440,000 حق الجلسه،حق الزحمه ،حق التدریس 608050614
244,688,189 تامین نیروي انسانی شامل کارگري - کارمندي و غیره 608050914

1,650,000 بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزي 608051014
23,900,000 هزینه سوخت 60806
2,500,000 سوخت دستگاههاي حرارتی 608060114

750,000 سوخت وسائل نقلیه 608060214
1,850,000 آب بها مصرفی اداري 608060314
7,400,000 بهاي برق مصرفی اداري 608060414
2,400,000 آب بهاي پارکها و میادین 608060514
9,000,000 بهاي برق پارك ها و میادین 608060614
3,109,500 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807

225,000 خرید لوازم جزیی ساختمان 608070114
405,000 خرید لوازم مصرفی اداري 608070214
180,000 لوازم یدکی وسائط نقلیه 608070314
85,500 لباس کارکنان و لوازم خواب 608070414

2,160,000 سایرموادو لوازم مصرف شدنی 608070514
54,000 لوازم تنظیف 608070614

2,240,000 دیپلماسی شهري 62200
2,240,000 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

2,240,000 راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 622010114
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
2,894,196,518 0 545,171,936 462,935,168 581,480,489 624,301,728 680,307,197 0 جمع کل

335,195,572 0 45,400,000 63,105,825 87,016,352 71,746,695 67,926,700 0 اجتماعی و فرهنگی 10000

51,446,501 0 6,400,000 4,200,016 10,901,953 7,331,311 22,613,221 0 توسعه ورزش همگانی 10600

31,117,758 0 5,000,000 2,829,534 6,020,124 2,558,336 14,709,764 0 توسعه و تجهیز فضاهاي ورزشی 10609

31,117,758 0 5,000,000 2,829,534 6,020,124 2,558,336 14,709,764 0 2,000 2,500 متر مربع 1397 1397 منطقه 14 توسعه و تجهیز زمینهاي ورزشی روباز و 
چمن مصنوعی، سطح منطقه 106090214

20,328,743 0 1,400,000 1,370,482 4,881,829 4,772,975 7,903,457 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی 10610

20,328,743 0 1,400,000 1,370,482 4,881,829 4,772,975 7,903,457 0 2,000 700 متر مربع 1397 1397 منطقه 14 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، 
سطح منطقه 106100114

126,322,805 0 22,000,000 32,138,599 24,720,519 35,910,886 11,552,801 0 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700

86,881,260 0 12,000,000 24,300,000 20,000,000 30,000,000 581,260 0
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن

مذهبی 10702

62,581,260 0 4,000,000 8,000,000 20,000,000 30,000,000 581,260 0 18,619 3,200 متر مربع 1397 1393 منطقه 14 کمک به ساخت و توسعه مسجد الشهدا 107020214

24,300,000 0 8,000,000 16,300,000 0 0 0 0 209,302 38
تعداد 
مسجد 1397 1397 منطقه 14 کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، 

سطح منطقه 107021714

39,441,545 0 10,000,000 7,838,599 4,720,519 5,910,886 10,971,541 0 حمایت از توسعه و تجهیز مدارس 10720

39,441,545 0 10,000,000 7,838,599 4,720,519 5,910,886 10,971,541 0 200,000 50
تعداد 
مدرسه 1397 1397 منطقه 14 کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح 

منطقه 107200114

157,426,266 0 17,000,000 26,767,210 51,393,880 28,504,498 33,760,678 0
توسعه فضاهاي فرهنگی، اجتماعی و 

هنري 10800

11,744,343 0 1,000,000 793,299 999,586 4,335,314 4,616,144 0
تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه 

ها 10802

11,744,343 0 1,000,000 793,299 999,586 4,335,314 4,616,144 0 1,000 1,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 14 تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه 
ها، سطح منطقه 108020114

52,771,845 0 5,500,000 7,330,321 18,738,324 9,797,389 11,405,811 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی و هنري 10809

52,771,845 0 5,500,000 7,330,321 18,738,324 9,797,389 11,405,811 0 2,500 2,200 متر مربع 1397 1397 منطقه 14 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی و 
هنري، سطح منطقه 108090114
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
38,962,473 0 5,000,000 10,399,611 13,084,000 4,461,742 6,017,120 0 توسعه و تجهیز سراي محله 10811

38,962,473 0 5,000,000 10,399,611 13,084,000 4,461,742 6,017,120 0 74,712 650 متر مربع 1397 1393 منطقه 14 توسعه و تجهیز سراي محله، تاکسیرانی 108110614

53,947,605 0 5,500,000 8,243,979 18,571,970 9,910,053 11,721,603 0 تعمیر و تجهیز سراي محله 10812

53,947,605 0 5,500,000 8,243,979 18,571,970 9,910,053 11,721,603 0 1,500 3,667 متر مربع 1397 1397 منطقه 14 تعمیر و تجهیز سراي محله، سطح منطقه 108120114

1,319,464,655 0 235,400,000 204,498,284 223,018,175 295,485,730 361,062,466 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

88,478,804 0 29,000,000 33,468,093 13,038,967 10,793,510 2,178,234 0
توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و

نیمه عمومی غیرریلی 20200

44,912,006 0 17,500,000 19,494,293 2,439,386 5,175,650 302,677 0
احداث ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی 

غیرریلی 20203

8,513,153 0 2,500,000 1,502,560 1,380,000 2,827,916 302,677 0 400,000 6 ایستگاه 1397 1397 منطقه 14 احداث ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی 
غیرریلی، سطح منطقه 202030114

6,987,120 0 2,000,000 1,580,000 1,059,386 2,347,734 0 0 2,000 1,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 14 نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس 
سطح منطقه 202030214

29,411,733 0 13,000,000 16,411,733 0 0 0 0 843 53,400 متر مربع 1397 1396 منطقه 14 محوطه سازي ایستگاه متروخط 6 و 7 202030314

22,598,215 0 6,500,000 6,639,800 3,725,720 3,857,138 1,875,557 0
تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل و نقل 

عمومی غیر ریلی 20210

13,375,187 0 4,000,000 3,440,000 2,342,878 2,717,342 874,967 0 20,000 200 ایستگاه 1397 1397 منطقه 14 تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل و نقل 
عمومی غیرریلی، سطح منطقه 202100114

9,223,028 0 2,500,000 3,199,800 1,382,842 1,139,796 1,000,590 0 200 12,500 متر مربع 1397 1397 منطقه 14 تعمیر و تجهیز پل پیاده همسطح 
ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه 202100214

20,968,583 0 5,000,000 7,334,000 6,873,861 1,760,722 0 0 تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي تندرو 20212

20,968,583 0 5,000,000 7,334,000 6,873,861 1,760,722 0 0 250,000 20 ایستگاه 1397 1397 منطقه 14 تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي 
تندرو، سطح منطقه 202120114

159,867,059 0 32,000,000 32,852,595 26,404,932 43,977,557 24,631,975 0 افزایش ایمنی و بهره وري معابر 20400

83,094,146 0 17,000,000 16,825,145 9,467,000 26,678,423 13,123,578 0 اجراي عالیم افقی ترافیکی 20408

83,094,146 0 17,000,000 16,825,145 9,467,000 26,678,423 13,123,578 0 17,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 14 اجراي عالیم افقی ترافیکی، سطح منطقه 204080114

20,394,883 0 4,000,000 3,913,599 4,499,313 4,636,025 3,345,946 0 تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی 20410
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

20,394,883 0 4,000,000 3,913,599 4,499,313 4,636,025 3,345,946 0 4,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 14 تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی، سطح
منطقه 204100114

27,964,839 0 7,000,000 6,483,015 6,501,996 5,154,926 2,824,902 0
تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی 

معابر 20412

16,741,643 0 4,500,000 3,818,879 4,504,032 2,520,860 1,397,872 0 1,000 4,500 متر 1397 1397 منطقه 14 تعمیر و تعویض گاردریل معابر، سطح 
منطقه 204120114

11,223,196 0 2,500,000 2,664,136 1,997,964 2,634,066 1,427,030 0 2,000 1,250 متر 1397 1397 منطقه 14 تعمیر و تعویض نرده ایمنی معابر، سطح 
منطقه 204120214

8,157,733 0 1,000,000 570,000 1,328,750 2,931,504 2,327,479 0 نصب چراغ هاي راهنمایی و رانندگی 20414

8,007,733 0 850,000 570,000 1,328,750 2,931,504 2,327,479 0 500,000 2 تقاطع 1397 1397 منطقه 14 نصب چراغ هاي راهنمایی و رانندگی، 
سطح منطقه 204140114

150,000 0 150,000 0 0 0 0 0 150,000 1 تقاطع 1397 1397
نصب چراغ هوشمند و عالیم هشدار 

دهنده و خط کشی جهت گذر دانش 
آموزان

204140214

20,255,458 0 3,000,000 5,060,836 4,607,873 4,576,679 3,010,070 0 تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکی 20417

20,255,458 0 3,000,000 5,060,836 4,607,873 4,576,679 3,010,070 0 8,000,000 0 ندارد 1397 1397 منطقه 14 تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکی، 
سطح منطقه 204170114

24,355,663 0 2,000,000 7,980,000 2,359,153 6,903,623 5,112,887 0 توسعه و تجهیز پایانه ها 20500

24,355,663 0 2,000,000 7,980,000 2,359,153 6,903,623 5,112,887 0
تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك سوارهاي

درون شهري 20504

24,355,663 0 2,000,000 7,980,000 2,359,153 6,903,623 5,112,887 0 1,200 1,667 متر مربع 1397 1397 منطقه 14 تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك سوارهاي
درون شهري، سطح منطقه 205040114

821,121,818 0 144,000,000 106,715,801 149,504,079 173,187,325 247,714,613 0
روان سازي عبور و مرور وسایل نقلیه 

موتوري 20900

65,045,609 0 22,000,000 8,004,769 10,081,317 14,757,997 10,201,526 0 طراحی و اصالح هندسی معابر 20914

58,045,609 0 15,000,000 8,004,769 10,081,317 14,757,997 10,201,526 0 2,500 6,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 14 طراحی و اصالح هندسی معابر، سطح 
منطقه 209140114

7,000,000 0 7,000,000 0 0 0 0 0 2,500 2,800 متر مربع 1397 1397 منطقه 14 ساماندهی ترافیکی محدوده حریم و 
اماکن نظامی 209140314
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3,000,000 0 3,000,000 0 0 0 0 0 تعریض معابر غیر بزرگراهی 20921

3,000,000 0 3,000,000 0 0 0 0 0 13,200 2,500 متر مربع 1397 1396 منطقه 14 تعریض خیابان کرمان 209210114

76,430,818 0 20,000,000 10,499,933 22,499,815 8,316,790 15,114,280 0 احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه ها 20922

76,430,818 0 20,000,000 10,499,933 22,499,815 8,316,790 15,114,280 0 233 85,999 متر مربع 1397 1397 منطقه 14
بهسازي و ساماندهی معابر حاشیه 

بزرگراه امام علی(ع)، تعریض خیابان 
منتهی به شرق منطقه

209220114

448,911,547 0 40,000,000 44,408,087 55,957,223 124,417,244 184,128,993 0
مرمت معابر غیر بزرگراهی شامل لکه 

گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري و 
همسطح سازي دریچه ها

20925

448,911,547 0 40,000,000 44,408,087 55,957,223 124,417,244 184,128,993 0 150 266,667
متر مربع بر
سانتیمتر 1397 1397 منطقه 14 لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري

و همسطح سازي دریچه ها، سطح منطقه 209250114

100,196,356 0 10,000,000 11,240,524 14,990,724 25,695,294 38,269,814 0 نصب و ترمیم سنگدال و جداول 20926

100,196,356 0 10,000,000 11,240,524 14,990,724 25,695,294 38,269,814 0 1,500 6,667 متر 1397 1397 منطقه 14 نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح 
منطقه 209260114

15,000,000 0 15,000,000 0 0 0 0 0
تعمیر، تجهیز و بهسازي تونل هاي 

شهري 20927

15,000,000 0 15,000,000 0 0 0 0 0 11,111 1,350 متر مربع 1397 1397 منطقه 14 جمع آوري کارگاه و پارکینگ طبقاتی 
تونل امیرکبیر 209270214

112,537,488 0 34,000,000 32,562,488 45,975,000 0 0 0
بهسازي و نوسازي معابر غیربزرگراهی 

شامل تراش و روکش اساسی 20928

112,537,488 0 34,000,000 32,562,488 45,975,000 0 0 0 150 226,667
متر مربع بر
سانتیمتر 1397 1397 منطقه 14 بهسازي و نوسازي معابر غیر بزرگراهی، 

سطح منطقه 209280114

24,805,504 0 6,700,000 4,166,855 5,860,808 4,916,623 3,161,218 0
روان سازي عبور و مرور معلولین و 

سالمندان 21300

24,805,504 0 6,700,000 4,166,855 5,860,808 4,916,623 3,161,218 0
بهسازي معابرجهت تردد معلولین و 

سالمندان 21302

24,805,504 0 6,700,000 4,166,855 5,860,808 4,916,623 3,161,218 0 2,500 2,680 متر مربع 1397 1397 منطقه 14 بهسازي معابر جهت تردد معلولین و 
سالمندان، سطح منطقه 213020114

176,414,628 0 14,800,000 17,001,216 19,124,196 48,474,708 77,014,508 0 روان سازي عبور و مرور پیاده 21400
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39,428,361 0 2,800,000 2,252,250 4,378,717 8,924,704 21,072,690 0 احداث و تجهیز پیاده روها 21401

39,428,361 0 2,800,000 2,252,250 4,378,717 8,924,704 21,072,690 0 750 3,733 متر مربع 1397 1397 منطقه 14 احداث و تجهیز پیاده روها، سطح منطقه 214010114

91,339,655 0 4,200,000 4,681,000 4,997,590 29,479,942 47,981,123 0
مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح

سازي دریچه 21402

89,500,155 0 2,360,500 4,681,000 4,997,590 29,479,942 47,981,123 0 1,000 2,361 متر مربع 1397 1397 منطقه 14 مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح
سازي دریچه، سطح منطقه 214020114

1,839,500 0 1,839,500 0 0 0 0 0 1,839,500 1 ندارد 1397 1397 منطقه 14 مناسب سازي وضعیت حمل و نقل و 
(ترافیک (شهر دوستدار کودك 214020214

10,191,804 0 2,400,000 2,468,189 1,578,145 1,107,557 2,637,913 0 احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده 21403

10,191,804 0 2,400,000 2,468,189 1,578,145 1,107,557 2,637,913 0 30,000 80
متر طول 
عرشه 1397 1397 منطقه 14 احداث پل عابر پیاده سطح منطقه 214030114

29,859,948 0 5,000,000 4,400,000 6,174,661 8,962,505 5,322,782 0 تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابرپیاده 21404

29,859,948 0 5,000,000 4,400,000 6,174,661 8,962,505 5,322,782 0 2,000 2,500
متر طول 
عرشه 1397 1397 منطقه 14 تعمیر و تجهیز پل عابر پیاده سطح 

منطقه 214040114

5,594,860 0 400,000 3,199,777 1,995,083 0 0 0
بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه 

ها 21406

5,594,860 0 400,000 3,199,777 1,995,083 0 0 0 1,000 400 متر مربع 1397 1397 منطقه 14 بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه 
ها، سطح منطقه 214060114

12,333,852 0 4,900,000 1,724,320 1,747,827 3,961,705 0 0
روان سازي عبور و مرور وسایل نقلیه 

غیرموتوري 21500

6,838,491 0 2,400,000 1,085,000 949,790 2,403,701 0 0 احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه 21501

6,838,491 0 2,400,000 1,085,000 949,790 2,403,701 0 0 700 3,429 متر 1397 1397 منطقه 14 احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، 
سطح منطقه 215010114

5,495,361 0 2,500,000 639,320 798,037 1,558,004 0 0 مرمت و بهسازي معابر ویژه دوچرخه 21502

5,495,361 0 2,500,000 639,320 798,037 1,558,004 0 0 200 12,500 متر 1397 1397 منطقه 14 تعمیر و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، 
سطح منطقه 215020114

12,087,327 0 2,000,000 589,404 4,978,213 3,270,679 1,249,031 0
آموزش و ترویج امور حمل و نقل و 

ترافیک 21800
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12,087,327 0 2,000,000 589,404 4,978,213 3,270,679 1,249,031 0
تعمیر و تجهیز پارك هاي آموزش 

ترافیک 21803

12,087,327 0 2,000,000 589,404 4,978,213 3,270,679 1,249,031 0 250 8,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 14 تعمیر و تجهیز پارك هاي آموزش 
ترافیک، سطح منطقه 218030114

975,663,801 0 193,871,936 157,905,278 221,307,903 181,390,107 221,188,577 0 خدمات شهري 30000

400,472,989 0 63,501,936 63,313,352 77,465,824 84,387,190 111,804,687 0
توسعه و مدیریت فضاي سبز شهري و 

پیراشهري 30100

101,123,099 0 13,300,000 4,939,327 15,498,260 19,434,810 47,950,702 0 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري 30103

53,686,144 0 6,300,000 4,939,327 10,499,104 9,900,978 22,046,735 0 500 12,600 متر مربع 1397 1397 منطقه 14 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري،
سطح منطقه 301030114

47,436,955 0 7,000,000 0 4,999,156 9,533,832 25,903,967 0 1,628 4,300 متر مربع 1397 1397 منطقه 14 نگهداري و باز پیرایی فضاي سبز حاشیه 
(بزرگراه امام علی(ع 301030214

234,834,592 0 35,701,936 48,963,958 47,798,248 53,083,915 49,286,535 0
باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها 

وفضاي سبز 30104

193,465,666 0 25,701,936 34,153,942 39,061,383 49,158,066 45,390,339 0 1,500 17,135 متر مربع 1397 1397 منطقه 14 بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و 
فضاي سبز، سطح منطقه 301040114

41,368,926 0 10,000,000 14,810,016 8,736,865 3,925,849 3,896,196 0 150 66,667 تعداد 1397 1397 منطقه 14 تامین درخت و درختچه و گل و گیاه 
سطح منطقه 301040214

22,411,633 0 7,000,000 0 6,499,922 1,961,200 6,950,511 0
توسعه جنگلکاري و کمربند سبز پیرامون

شهر 30105

22,411,633 0 7,000,000 0 6,499,922 1,961,200 6,950,511 0 1,250 5,600 متر مربع 1397 1397 منطقه 14 توسعه جنگل و کمربند سبز پیرامون 
(شهر،جنگلکاري قصر فیروزه (محله 25 301050114

42,103,665 0 7,500,000 9,410,067 7,669,394 9,907,265 7,616,939 0
طراحی و اجراي شبکه هاي آبرسانی 

فضاي سبز 30107

42,103,665 0 7,500,000 9,410,067 7,669,394 9,907,265 7,616,939 0 500 15,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 14 طراحی و اجراي شبکه هاي آبرسانی 
فضاي سبز، سطح منطقه 301070114

239,030,848 0 42,700,000 45,810,569 70,145,527 31,980,577 48,394,175 0 زیباسازي منظر شهري 30200

37,714,085 0 4,200,000 6,399,997 5,771,980 7,137,519 14,204,589 0 رنگ آمیزي و پاکسازي نما 30201

37,714,085 0 4,200,000 6,399,997 5,771,980 7,137,519 14,204,589 0 40 105,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 14 رنگ آمیزي و پاکسازي نما، سطح منطقه 302010114
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8,053,116 0 1,000,000 1,079,157 701,440 1,993,452 3,279,067 0
تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، تزئینی، 

مجسمه و تندیس 30203

8,053,116 0 1,000,000 1,079,157 701,440 1,993,452 3,279,067 0 2,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 14 تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، تزیینی، 
مجسمه و تندیس، سطح منطقه 302030114

125,930,502 0 27,000,000 24,106,466 48,184,606 13,908,285 12,731,145 0 ساماندهی میادین و معابر خاص شهر 30204

73,173,256 0 12,000,000 14,791,084 19,742,742 13,908,285 12,731,145 0 3,000 4,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 14 ساماندهی میادین و معابر، امام علی (ع)، 
محالتی، افسریه و سعیدي 302040114

52,757,246 0 15,000,000 9,315,382 28,441,864 0 0 0 1,249 50,000 متر مربع 1397 1395 منطقه 14 ساماندهی محور خاوران 302040214

52,380,595 0 8,000,000 10,612,713 12,709,491 5,402,258 15,656,133 0 نورپردازي و زیباسازي معابر 30206

52,380,595 0 8,000,000 10,612,713 12,709,491 5,402,258 15,656,133 0 500 16,000 مورد 1397 1397 منطقه 14 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح 
منطقه 302060114

6,075,234 0 500,000 540,860 1,179,730 1,580,743 2,273,901 0
تهیه و نصب پالك شناسایی اماکن و 

معابر 30207

6,075,234 0 500,000 540,860 1,179,730 1,580,743 2,273,901 0 100 5,000 تعداد 1397 1397 منطقه 14 تهیه و نصب پالك شناسایی اماکن و 
معابر، سطح منطقه 302070114

8,877,316 0 2,000,000 3,071,376 1,598,280 1,958,320 249,340 0 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی 30208

8,877,316 0 2,000,000 3,071,376 1,598,280 1,958,320 249,340 0 500 4,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 14 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی، سطح 
منطقه 302080114

25,308,120 0 21,170,000 2,170,000 1,968,120 0 0 0 مدیریت پسماند 30400

25,308,120 0 21,170,000 2,170,000 1,968,120 0 0 0
احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع 

آوري و پردازش پسماند 30406

10,308,120 0 6,170,000 2,170,000 1,968,120 0 0 0 8,000 771 عدد 1397 1397 منطقه 14 خرید مخازن پسماند 304060314

15,000,000 0 15,000,000 0 0 0 0 0 23,077 650 متر مربع 1397 1397 منطقه 14 احداث سوله بازیافت 304060414

267,649,991 0 38,500,000 42,146,898 68,663,887 61,462,467 56,876,739 0
مدیریت شبکه جمع آوري و دفع آب 

هاي سطحی 30700

51,772,055 0 8,000,000 5,330,635 19,974,998 12,508,439 5,957,983 0
احداث و بهسازي شبکه هاي اصلی 
هدایت و جمع آوري آبهاي سطحی 30703
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51,772,055 0 8,000,000 5,330,635 19,974,998 12,508,439 5,957,983 0 1,000 8,000 متر مکعب 1397 1397 منطقه 14
احداث و بهسازي شبکه هاي اصلی 

هدایت و جمع آوري آبهاي سطحی، 
سطح منطقه

307030114

21,162,081 0 3,500,000 2,399,173 5,999,129 3,215,308 6,048,471 0

مرمت و نگهداري شبکه اصلی جمع 
آوري آبهاي سطحی شامل مسیل ها و 
کانال هاي سرپوشیده، روباز، مدفون، 

منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و 
رسوب گیر

30704

21,162,081 0 3,500,000 2,399,173 5,999,129 3,215,308 6,048,471 0 500 7,000 متر مکعب 1397 1397 منطقه 14

مرمت، بهسازي و توسعه 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

13,938,365 0 3,000,000 3,599,999 2,911,393 2,701,866 1,725,107 0 الیروبی و بازسازي قنوات 30706

13,938,365 0 3,000,000 3,599,999 2,911,393 2,701,866 1,725,107 0 400 7,500 متر مکعب 1397 1397 منطقه 14 الیروبی و بازسازي قنوات، سطح منطقه 307060114

54,768,514 0 10,000,000 11,350,743 9,821,404 8,329,607 15,266,760 0

بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعی 
جمع آوري آبهاي سطحی(شامل بهبود 

عملکرد و ظرفیت، اجراي روشهاي نوین 
و سرپوشیده سازي انهار، آشغال و 

(رسوبگیر

30707

54,768,514 0 10,000,000 11,350,743 9,821,404 8,329,607 15,266,760 0 1,000 10,000 متر طول 1397 1397 منطقه 14

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه 
فرعی جمع آوري آبهاي سطحی (شامل 

بهبود عملکرد و ظرفیت، اجراي روش 
هاي نوین و سرپوشیده سازي انهار، 
آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه

307070114

126,008,976 0 14,000,000 19,466,348 29,956,963 34,707,247 27,878,418 0

مرمت و نگهداري شبکه فرعی جمع 
آوري آبهاي سطحی شامل انهار، جداول، 
پل فلزي، دریچه، سنگدال، آشغال گیر و 

رسوبگیر

30708
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اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

126,008,976 0 14,000,000 19,466,348 29,956,963 34,707,247 27,878,418 0 500 28,000 متر طول 1397 1397 منطقه 14

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه 
فرعی جمع آوري آبهاي سطحی (شامل 
انهار، جداول، پل فلزي، دریچه، سنگدال،

آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه

307080114

43,201,853 0 28,000,000 4,464,459 3,064,545 3,559,873 4,112,976 0
توسعه و نگهداري تأسیسات وتسهیالت 

خدمات شهري 31000

10,539,418 0 4,000,000 1,770,020 897,811 1,288,587 2,583,000 0
احداث سرویس هاي بهداشتی عمومی در

معابر 31001

10,539,418 0 4,000,000 1,770,020 897,811 1,288,587 2,583,000 0 100,000 40 چشمه 1397 1397 منطقه 14 احداث سرویس هاي بهداشتی عمومی در
معابر، سطح منطقه 310010114

20,000,000 0 20,000,000 0 0 0 0 0 احداث و توسعه محلهاي اسکان کارگري 31006

20,000,000 0 20,000,000 0 0 0 0 0 25,000 800 متر مربع 1397 1397 منطقه 14 احداث و تجهیز ساختمان اسکان 
کارگري ناحیه هاي 2 و 3 310060214

12,662,435 0 4,000,000 2,694,439 2,166,734 2,271,286 1,529,976 0
تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس 

هاي بهداشتی عمومی در معابر 31008

12,662,435 0 4,000,000 2,694,439 2,166,734 2,271,286 1,529,976 0 10,000 400 چشمه 1397 1397 منطقه 14
تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس 
هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح 

منطقه
310080114

35,279,500 0 29,000,000 6,279,500 0 0 0 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000

35,279,500 0 29,000,000 6,279,500 0 0 0 0
توانمندسازي سیستم و اِعمال مدیریت 

بحران 40200

35,279,500 0 29,000,000 6,279,500 0 0 0 0
احداث پایگاه هاي پشتیبانی مدیریت 

بحران 40203

35,279,500 0 29,000,000 6,279,500 0 0 0 0 24,000 2,500 متر مربع 1397 1396 منطقه 14 (احداث سوله بحران، امام علی (ع 402030114

86,751,350 0 19,000,000 5,830,486 17,299,779 44,613,577 7,508 0 شهرسازي و معماري 50000

86,751,350 0 19,000,000 5,830,486 17,299,779 44,613,577 7,508 0 ساماندهی و نوسازي بافت هاي فرسوده 50600

86,751,350 0 19,000,000 5,830,486 17,299,779 44,613,577 7,508 0
هماهنگی تامین زیرساخت ها وایجاد 
محرك توسعه دربافت هاي فرسوده 

شهري
50601
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اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

86,751,350 0 19,000,000 5,830,486 17,299,779 44,613,577 7,508 0 2,200 8,636 متر مربع 1397 1397 منطقه 14 ساماندهی ونوسازي بافتهاي فرسوده 
منطقه 14 506010114

141,841,640 0 22,500,000 25,315,795 32,838,280 31,065,619 30,121,946 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000

141,841,640 0 22,500,000 25,315,795 32,838,280 31,065,619 30,121,946 0
تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان هاي 

اداري 60600

141,841,640 0 22,500,000 25,315,795 32,838,280 31,065,619 30,121,946 0
بازسازي و تعمیرات اساسی ساختمان 

هاي اداري 60603

141,841,640 0 22,500,000 25,315,795 32,838,280 31,065,619 30,121,946 0 5,000 4,500 متر مربع 1397 1397 منطقه 14 مقاوم سازي، بازسازي و تعمیرات اساسی
ساختمان هاي اداري، سطح منطقه 606030114
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

1,512,382,954 جمع کل
15,000,000 اجتماعی و فرهنگی 10000
9,000,000 پیشگیري،کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی 10400
9,000,000 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
9,000,000 نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 104030415
6,000,000 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700
6,000,000 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10716
2,500,000 اجراي برنامه هاي ارزشی و معنوي 107160115
3,500,000 ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 107160215
2,250,000 حمل و نقل و ترافیک 20000
2,250,000 آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک 21800
2,250,000 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیک 21801
2,250,000 آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 218010115

442,600,000 خدمات شهري 30000
202,000,000 توسعه و مدیریت فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
202,000,000 نگهداري فضاهاي سبز 30106
202,000,000 نگهداري فضاي سبز 301060115
237,000,000 مدیریت پسماند 30400
237,000,000 رفت و روب شهري 30408
237,000,000 رفت و روب شهري 304080115

3,600,000 بهبود محیط زیست شهري 30900
3,600,000 کنترل جمعیت حیوانات بالصاحب و ناقل بیماري به انسان 30903
3,600,000 مبارزه با جانوران مضر شهري 309030115

11,285,000 ایمنی و مدیریت بحران 40000
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

11,285,000 کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 40300
11,285,000 افزایش ایمنی اماکن 40306
3,285,000 افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 403060215
8,000,000 الیروبی کانال ها،مسیل ها و حوضچه هاي رسوبگیر 403060415

1,041,247,954 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
1,038,447,954 امور پشتیبانی 60800

34,872,364 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
27,905,085 حقوق کارمندان  ثابت 608010215
5,049,875 دستمزد کارگران رسمی 608010315
1,917,404 حقوق مامورین انتظامی 608010415

537,621,615 مزایا و کمک ها 60802
221,097,502 مزایاي کارمندان ثابت 608020215
14,323,747 هزینه ناهار 608020315
1,197,007 مزایاي کارگران رسمی 608020415
3,796,460 مزایاي مامورین انتظامی 608020515

163,084,541 فوق العاده ،اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاري 608020615
99,832,176 بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی 3درصد پس انداز 608020715
8,247,006 کمک غیر نقدي ، کمک  عائله مندي ، بن کاالهاي اساسی کارگران و ایاب و ذهاب 608020815

26,043,176 پاداش و عیدي 608020915
1,170,000 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803
1,170,000 پست، اینترنت و تلفن 608030415

33,750,000 اجاره بهاء و کرایه 60804
33,750,000 کرایه وسائط نقلیه 608040115

372,576,975 خدمات قراردادي 60805
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

1,800,000 نگهداري و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات 608050115
108,000 نگهداري و تعمیرات وسایل اداري 608050215
495,000 نگهداري و تعمیرات جزئی ماشین آالت و وسایط نقلیه 608050315
450,000 تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس 608050415
40,000 خدمات قراردادي،هزینه هاي بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهاي دسته چک و غیره 608050515

1,710,000 حق الجلسه،حق الزحمه ،حق التدریس 608050615
366,073,975 تامین نیروي انسانی شامل کارگري - کارمندي و غیره 608050915

1,900,000 بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزي 608051015
52,400,000 هزینه سوخت 60806
4,400,000 سوخت دستگاههاي حرارتی 608060115
1,000,000 سوخت وسائل نقلیه 608060215
2,500,000 آب بها مصرفی اداري 608060315

20,000,000 بهاي برق مصرفی اداري 608060415
8,000,000 آب بهاي پارکها و میادین 608060515

16,500,000 بهاي برق پارك ها و میادین 608060615
6,057,000 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807

630,000 خرید لوازم جزیی ساختمان 608070115
1,170,000 خرید لوازم مصرفی اداري 608070215

360,000 لوازم یدکی وسائط نقلیه 608070315
72,000 لباس کارکنان و لوازم خواب 608070415

3,780,000 سایرموادو لوازم مصرف شدنی 608070515
45,000 لوازم تنظیف 608070615

2,800,000 دیپلماسی شهري 62200
2,800,000 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

2,800,000 راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 622010115
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
4,502,252,771 210,000,000 783,471,141 466,407,995 787,201,793 931,533,593 1,184,749,042 138,889,207 جمع کل

751,408,689 15,000,000 121,200,000 61,892,706 141,616,687 148,234,726 158,035,748 105,428,822 اجتماعی و فرهنگی 10000

1,883,987 0 1,000,000 332,100 65,184 101,775 384,928 0
پیشگیري،کنترل و کاهش آسیب هاي 

اجتماعی 10400

1,883,987 0 1,000,000 332,100 65,184 101,775 384,928 0
توسعه و تجهیز اماکن استقرار کارگران 

فصلی و ساختمانی 10401

1,883,987 0 1,000,000 332,100 65,184 101,775 384,928 0 180,000 6 جایگاه 1397 1397 منطقه 15 ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی، 
سطح منطقه 104010115

317,755,868 10,000,000 38,600,000 10,128,218 60,262,174 63,861,925 69,626,601 65,276,950 توسعه ورزش همگانی 10600

139,322,040 10,000,000 24,600,000 8,373,570 12,306,520 9,265,000 9,500,000 65,276,950 توسعه و تجهیز فضاهاي ورزشی 10609

111,722,040 0 9,600,000 5,773,570 12,306,520 9,265,000 9,500,000 65,276,950 46,219 2,500 متر مربع 1397 1391 منطقه 15 احداث مجموعه ورزشی افسریه جنوبی 106090415

27,600,000 10,000,000 15,000,000 2,600,000 0 0 0 0 25,000 1,200 متر مربع 1398 1396 منطقه 15 احداث مجموعه ورزشی مظاهري 106091415

178,433,828 0 14,000,000 1,754,648 47,955,654 54,596,925 60,126,601 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی 10610

178,433,828 0 14,000,000 1,754,648 47,955,654 54,596,925 60,126,601 0 2,000 7,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 15 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، 
سطح منطقه 106100115

121,557,046 5,000,000 24,100,000 11,170,067 11,432,895 14,916,250 14,785,962 40,151,872 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700

65,462,450 5,000,000 7,500,000 810,578 2,000,000 10,000,000 0 40,151,872
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن

مذهبی 10702

59,651,872 5,000,000 2,500,000 0 2,000,000 10,000,000 0 40,151,872 17,648 3,550 متر مربع 1398 1391 منطقه 15 کمک به ساخت و توسعه  مصلی 
خاورشهر 107020415

5,810,578 0 5,000,000 810,578 0 0 0 0 250,000 20
تعداد 
مسجد 1397 1397 منطقه 15 کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، 

سطح منطقه 107021715

56,094,596 0 16,600,000 10,359,489 9,432,895 4,916,250 14,785,962 0 حمایت از توسعه و تجهیز مدارس 10720

56,094,596 0 16,600,000 10,359,489 9,432,895 4,916,250 14,785,962 0 250,000 66
تعداد 
مدرسه 1397 1397 منطقه 15 کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح 

منطقه 107200115

310,211,788 0 57,500,000 40,262,321 69,856,434 69,354,776 73,238,257 0
توسعه فضاهاي فرهنگی، اجتماعی و 

هنري 10800
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
13,400,000 0 2,000,000 0 1,400,000 0 10,000,000 0 توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري 10801

13,400,000 0 2,000,000 0 1,400,000 0 10,000,000 0 15,400 1,000 متر مربع 1397 1393 منطقه 15 کمک به تکمیل و راه اندازي بیمارستان 
خیریه شهداي گمنام 108010115

13,579,907 0 3,500,000 0 3,504,947 3,700,000 2,874,960 0
تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه 

ها 10802

13,579,907 0 3,500,000 0 3,504,947 3,700,000 2,874,960 0 1,000 3,500 متر مربع 1397 1397 منطقه 15 تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه 
ها، سطح منطقه 108020115

171,208,821 0 21,000,000 18,829,356 43,184,561 47,817,216 40,377,688 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی و هنري 10809

171,208,821 0 21,000,000 18,829,356 43,184,561 47,817,216 40,377,688 0 2,500 8,400 متر مربع 1397 1397 منطقه 15 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی و 
هنري، سطح منطقه 108090115

22,547,828 0 15,000,000 7,547,828 0 0 0 0 توسعه و تجهیز سراي محله 10811

22,547,828 0 15,000,000 7,547,828 0 0 0 0 23,333 1,500 متر مربع 1397 1395 منطقه 15 توسعه و تجهیز سراي محله، مسگر آباد 108111215

89,475,232 0 16,000,000 13,885,137 21,766,926 17,837,560 19,985,609 0 تعمیر و تجهیز سراي محله 10812

89,475,232 0 16,000,000 13,885,137 21,766,926 17,837,560 19,985,609 0 1,500 10,667 متر مربع 1397 1397 منطقه 15 تعمیر و تجهیز سراي محله، سطح منطقه 108120115

1,612,188,824 20,000,000 300,139,664 177,187,477 266,169,949 366,636,107 482,055,627 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

57,264,803 0 14,850,000 5,911,090 10,827,500 12,133,252 13,542,961 0
توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و

نیمه عمومی غیرریلی 20200

19,127,382 0 4,000,000 878,301 1,827,500 5,001,806 7,419,775 0
احداث ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی 

غیرریلی 20203

14,248,293 0 2,500,000 8,987 1,487,500 4,001,806 6,250,000 0 500,000 5 ایستگاه 1397 1397 منطقه 15 احداث ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی 
غیرریلی، سطح منطقه 202030115

4,879,089 0 1,500,000 869,314 340,000 1,000,000 1,169,775 0 2,000 750 متر مربع 1397 1397 منطقه 15 نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس،
سطح منطقه 202030215

13,917,657 0 5,850,000 3,606,361 2,000,000 1,298,363 1,162,933 0
تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل و نقل 

عمومی غیر ریلی 20210

7,207,689 0 3,350,000 1,608,595 1,000,000 300,000 949,094 0 20,000 168 ایستگاه 1397 1397 منطقه 15 تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل و نقل 
عمومی غیرریلی، سطح منطقه 202100115
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6,709,968 0 2,500,000 1,997,766 1,000,000 998,363 213,839 0 200 12,500 متر مربع 1397 1397 منطقه 15 تعمیر و تجهیز پل پیاده همسطح 
ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه 202100215

24,219,764 0 5,000,000 1,426,428 7,000,000 5,833,083 4,960,253 0 تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي تندرو 20212

24,219,764 0 5,000,000 1,426,428 7,000,000 5,833,083 4,960,253 0 250,000 20 ایستگاه 1397 1397 منطقه 15 تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي 
تندرو، سطح منطقه 202120115

323,159,918 0 60,500,000 45,400,291 67,301,824 74,098,288 75,859,515 0 افزایش ایمنی و بهره وري معابر 20400

203,940,254 0 40,000,000 30,431,872 44,023,561 50,000,000 39,484,821 0 اجراي عالیم افقی ترافیکی 20408

203,940,254 0 40,000,000 30,431,872 44,023,561 50,000,000 39,484,821 0 40,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 15 اجراي عالیم افقی ترافیکی، سطح منطقه 204080115

9,675,674 0 3,000,000 2,387,364 1,400,000 1,400,000 1,488,310 0 تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی 20410

9,675,674 0 3,000,000 2,387,364 1,400,000 1,400,000 1,488,310 0 3,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 15 تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی، سطح
منطقه 204100115

56,131,456 0 6,500,000 4,585,143 12,471,824 13,493,158 19,081,331 0
تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی 

معابر 20412

35,804,033 0 4,000,000 3,071,120 7,609,824 8,654,258 12,468,831 0 1,000 4,000 متر 1397 1397 منطقه 15 تعمیر و تعویض گاردریل معابر، سطح 
منطقه 204120115

20,327,423 0 2,500,000 1,514,023 4,862,000 4,838,900 6,612,500 0 1,700 1,471 متر 1397 1397 منطقه 15 تعمیر و تعویض نرده ایمنی معابر، سطح 
منطقه 204120215

11,488,200 0 4,000,000 2,400,000 1,020,000 1,068,200 3,000,000 0 نصب چراغ هاي راهنمایی و رانندگی 20414

11,338,200 0 3,850,000 2,400,000 1,020,000 1,068,200 3,000,000 0 500,000 8 تقاطع 1397 1397 منطقه 15 نصب چراغ هاي راهنمایی و رانندگی، 
سطح منطقه 204140115

150,000 0 150,000 0 0 0 0 0 150,000 1 تقاطع 1397 1397
نصب چراغ هوشمند و عالیم هشدار 

دهنده و خط کشی جهت گذر دانش 
آموزان

204140215

41,924,334 0 7,000,000 5,595,912 8,386,439 8,136,930 12,805,053 0 تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکی 20417

41,924,334 0 7,000,000 5,595,912 8,386,439 8,136,930 12,805,053 0 7,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 15 تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکی، 
سطح منطقه 204170115

85,209,852 0 32,000,000 3,350,899 16,575,600 21,652,432 11,630,921 0 توسعه و تجهیز پایانه ها 20500

247 

جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 منطقه 15
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

69,416,493 0 30,000,000 1,755,717 12,576,000 18,388,776 6,696,000 0
احداث و توسعه پایانه ها و پارك 

سوارهاي درون شهري 20501

54,416,493 0 15,000,000 1,755,717 12,576,000 18,388,776 6,696,000 0 9,640 6,500 متر مربع 1397 1393 منطقه 15 مسقف نمودن پایانه خاوران 205010115

15,000,000 0 15,000,000 0 0 0 0 0 3,600 8,333 متر مربع 1397 1396 منطقه 15 احداث پایانه هاي مبادي شرقی شهر 
تهران 205010215

15,793,359 0 2,000,000 1,595,182 3,999,600 3,263,656 4,934,921 0
تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك سوارهاي

درون شهري 20504

15,793,359 0 2,000,000 1,595,182 3,999,600 3,263,656 4,934,921 0 1,000 2,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 15 تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك سوارهاي
درون شهري، سطح منطقه 205040115

926,308,330 20,000,000 163,589,664 95,385,624 138,626,594 212,697,635 296,008,813 0
روان سازي عبور و مرور وسایل نقلیه 

موتوري 20900

63,585,879 0 10,000,000 6,285,879 9,000,000 24,000,000 14,300,000 0 طراحی و اصالح هندسی معابر 20914

63,585,879 0 10,000,000 6,285,879 9,000,000 24,000,000 14,300,000 0 3,000 3,333 متر مربع 1397 1397 منطقه 15 طراحی و اصالح هندسی معابر، سطح 
منطقه 209140115

30,000,000 0 30,000,000 0 0 0 0 0 احداث و توسعه معابر غیر بزرگراهی 20920

30,000,000 0 30,000,000 0 0 0 0 0 3,250 20,000 متر مربع 1397 1396 منطقه 15 احداث معابر و زیرساختهاي محله 
قیامدشت 209200115

44,702,458 0 3,389,664 2,700,000 15,574,244 3,097,635 19,940,915 0 احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه ها 20922

44,702,458 0 3,389,664 2,700,000 15,574,244 3,097,635 19,940,915 0 678 5,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 15 (توسعه و بهسازي بزرگراه  امام رضا(ع 209220215

35,000,000 20,000,000 15,000,000 0 0 0 0 0 احداث و توسعه تقاطع غیر همسطح 20924

35,000,000 20,000,000 15,000,000 0 0 0 0 0 17,500 2,000 متر مربع 1398 1397 منطقه 15 تقاطع بزرگراه امام علی  B3 اتصال پل
(ع) و خیابان خاوران 209240115

535,567,871 0 54,800,000 45,999,873 47,250,100 162,000,000 225,517,898 0
مرمت معابر غیر بزرگراهی شامل لکه 

گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري و 
همسطح سازي دریچه ها

20925

535,567,871 0 54,800,000 45,999,873 47,250,100 162,000,000 225,517,898 0 100 548,000
متر مربع بر
سانتیمتر 1397 1397 منطقه 15 لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري

و همسطح سازي دریچه ها، سطح منطقه 209250115

87,750,000 0 8,400,000 7,200,000 12,300,000 23,600,000 36,250,000 0 نصب و ترمیم سنگدال و جداول 20926
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87,750,000 0 8,400,000 7,200,000 12,300,000 23,600,000 36,250,000 0 1,000 8,400 متر 1397 1397 منطقه 15 نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح 
منطقه 209260115

129,702,122 0 42,000,000 33,199,872 54,502,250 0 0 0
بهسازي و نوسازي معابر غیربزرگراهی 

شامل تراش و روکش اساسی 20928

129,702,122 0 42,000,000 33,199,872 54,502,250 0 0 0 150 280,000
متر مربع بر
سانتیمتر 1397 1397 منطقه 15 بهسازي و نوسازي معابر غیر بزرگراهی، 

سطح منطقه 209280115

16,251,303 0 6,700,000 2,052,294 2,170,060 2,231,663 3,097,286 0
روان سازي عبور و مرور معلولین و 

سالمندان 21300

16,251,303 0 6,700,000 2,052,294 2,170,060 2,231,663 3,097,286 0
بهسازي معابرجهت تردد معلولین و 

سالمندان 21302

16,251,303 0 6,700,000 2,052,294 2,170,060 2,231,663 3,097,286 0 2,500 2,680 متر مربع 1397 1397 منطقه 15 بهسازي معابر جهت تردد معلولین و 
سالمندان، سطح منطقه 213020115

189,815,817 0 19,500,000 22,721,327 28,454,296 41,960,196 77,179,998 0 روان سازي عبور و مرور پیاده 21400

116,013,688 0 3,500,000 4,000,000 6,000,000 31,000,000 71,513,688 0
مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح

سازي دریچه 21402

114,174,188 0 1,660,500 4,000,000 6,000,000 31,000,000 71,513,688 0 1,000 1,661 متر مربع 1397 1397 منطقه 15 مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح
سازي دریچه، سطح منطقه 214020115

1,839,500 0 1,839,500 0 0 0 0 0 1,839,500 1 ندارد 1397 1397 مناسب سازي وضعیت حمل و نقل و 
(ترافیک (شهر دوستدار کودك 214020215

6,577,054 0 2,000,000 1,260,730 1,156,296 1,160,196 999,832 0 احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده 21403

6,577,054 0 2,000,000 1,260,730 1,156,296 1,160,196 999,832 0 40,000 50
متر طول 
عرشه 1397 1397 منطقه 15 احداث پل عابر پیاده مکانیزه سطح 

منطقه 214030115

39,425,075 0 9,000,000 8,660,597 7,298,000 9,800,000 4,666,478 0 تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابرپیاده 21404

39,425,075 0 9,000,000 8,660,597 7,298,000 9,800,000 4,666,478 0 2,000 4,500
متر طول 
عرشه 1397 1397 منطقه 15 تعمیر و تجهیز پل عابر پیاده سطح 

منطقه 214040115

27,800,000 0 5,000,000 8,800,000 14,000,000 0 0 0
بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه 

ها 21406

27,800,000 0 5,000,000 8,800,000 14,000,000 0 0 0 1,000 5,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 15 بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه 
ها، سطح منطقه 214060115
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9,217,226 0 1,500,000 1,165,952 1,604,000 1,167,646 3,779,628 0
روان سازي عبور و مرور وسایل نقلیه 

غیرموتوري 21500

9,217,226 0 1,500,000 1,165,952 1,604,000 1,167,646 3,779,628 0 مرمت و بهسازي معابر ویژه دوچرخه 21502

9,217,226 0 1,500,000 1,165,952 1,604,000 1,167,646 3,779,628 0 200 7,500 متر 1397 1397 منطقه 15 تعمیر و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، 
سطح منطقه 215020115

4,961,575 0 1,500,000 1,200,000 610,075 694,995 956,505 0
آموزش و ترویج امور حمل و نقل و 

ترافیک 21800

4,961,575 0 1,500,000 1,200,000 610,075 694,995 956,505 0
تعمیر و تجهیز پارك هاي آموزش 

ترافیک 21803

4,961,575 0 1,500,000 1,200,000 610,075 694,995 956,505 0 250 6,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 15 تعمیر و تجهیز پارك هاي آموزش 
ترافیک، سطح منطقه 218030115

1,941,021,025 175,000,000 319,631,477 198,633,998 346,687,437 354,900,827 512,706,901 33,460,385 خدمات شهري 30000

987,064,265 20,000,000 137,261,477 102,832,652 179,976,850 226,307,812 320,685,474 0
توسعه و مدیریت فضاي سبز شهري و 

پیراشهري 30100

78,189,290 20,000,000 17,000,000 9,770,540 6,800,000 14,648,750 9,970,000 0 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه 30102

78,189,290 20,000,000 17,000,000 9,770,540 6,800,000 14,648,750 9,970,000 0 427 200,000 متر مربع 1398 1393 منطقه 15 احداث و توسعه بوستان  مسگرآباد 301020215

180,411,386 0 20,261,477 13,398,000 17,000,000 49,901,416 79,850,493 0 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري 30103

180,411,386 0 20,261,477 13,398,000 17,000,000 49,901,416 79,850,493 0 500 40,523 متر مربع 1397 1397 منطقه 15 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري،
سطح منطقه 301030115

589,864,742 0 65,000,000 69,026,675 142,576,850 121,757,646 191,503,571 0
باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها 

وفضاي سبز 30104

528,836,345 0 55,000,000 57,826,675 131,359,285 102,704,314 181,946,071 0 1,500 36,667 متر مربع 1397 1397 منطقه 15 بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و 
فضاي سبز، سطح منطقه 301040115

61,028,397 0 10,000,000 11,200,000 11,217,565 19,053,332 9,557,500 0 150 66,667 تعداد 1397 1397 منطقه 15 تأمین درخت و درختچه و گل و گیاه، 
سطح منطقه 301040215

138,598,847 0 35,000,000 10,637,437 13,600,000 40,000,000 39,361,410 0
طراحی و اجراي شبکه هاي آبرسانی 

فضاي سبز 30107

138,598,847 0 35,000,000 10,637,437 13,600,000 40,000,000 39,361,410 0 500 70,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 15 طراحی و اجراي شبکه هاي آبرسانی 
فضاي سبز، سطح منطقه 301070115
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443,030,449 130,000,000 80,000,000 50,970,712 82,513,235 45,721,385 53,825,117 0 زیباسازي منظر شهري 30200

73,119,937 0 17,000,000 11,374,552 14,000,000 20,745,385 10,000,000 0 رنگ آمیزي و پاکسازي نما 30201

73,119,937 0 17,000,000 11,374,552 14,000,000 20,745,385 10,000,000 0 40 425,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 15 رنگ آمیزي و پاکسازي نما، سطح منطقه 302010115

13,008,000 0 1,000,000 608,000 400,000 3,000,000 8,000,000 0
تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، تزئینی، 

مجسمه و تندیس 30203

13,008,000 0 1,000,000 608,000 400,000 3,000,000 8,000,000 0 31,250 32 تعداد 1397 1397 منطقه 15 تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، تزیینی، 
مجسمه و تندیس، سطح منطقه 302030115

293,080,621 130,000,000 45,000,000 27,496,762 63,653,884 5,000,000 21,929,975 0 ساماندهی میادین و معابر خاص شهر 30204

39,330,621 0 5,000,000 3,746,762 3,653,884 5,000,000 21,929,975 0 3,000 1,667 متر مربع 1397 1397 منطقه 15 ساماندهی میادین و معابر خاص شهر، 
سطح منطقه 302040115

215,000,000 130,000,000 30,000,000 15,000,000 40,000,000 0 0 0 2,300 100,000 متر مربع 1399 1395 منطقه 15 ایجاد زیرساخت هاي محلی مسگر آباد 302040315

38,750,000 0 10,000,000 8,750,000 20,000,000 0 0 0 8,438 5,333 متر مربع 1397 1395 منطقه 15 ساماندهی میادین و معابر خاص شهر،  
شهرك شهید بهشتی 302040415

32,840,580 0 8,000,000 5,399,497 2,455,116 10,000,000 6,985,967 0 نورپردازي و زیباسازي معابر 30206

32,840,580 0 8,000,000 5,399,497 2,455,116 10,000,000 6,985,967 0 500 16,000 مورد 1397 1397 منطقه 15 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح 
منطقه 302060115

9,303,483 0 2,000,000 1,591,901 1,811,935 1,976,000 1,923,647 0
تهیه و نصب پالك شناسایی اماکن و 

معابر 30207

9,303,483 0 2,000,000 1,591,901 1,811,935 1,976,000 1,923,647 0 100 20,000 تعداد 1397 1397 منطقه 15 تهیه و نصب پالك شناسایی اماکن و 
معابر، سطح منطقه 302070115

21,677,828 0 7,000,000 4,500,000 192,300 5,000,000 4,985,528 0 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی 30208

21,677,828 0 7,000,000 4,500,000 192,300 5,000,000 4,985,528 0 500 14,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 15 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی، سطح 
منطقه 302080115

9,612,000 0 9,570,000 42,000 0 0 0 0 مدیریت پسماند 30400

9,612,000 0 9,570,000 42,000 0 0 0 0
احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع 

آوري و پردازش پسماند 30406

9,612,000 0 9,570,000 42,000 0 0 0 0 8,000 1,196 عدد 1397 1397 منطقه 15 خرید مخازن پسماند 304060315
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جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 منطقه 15
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

444,787,645 25,000,000 76,800,000 38,796,584 75,797,352 75,807,028 119,126,296 33,460,385
مدیریت شبکه جمع آوري و دفع آب 

هاي سطحی 30700

118,336,642 25,000,000 30,100,000 2,420,280 6,613,387 5,808,590 14,934,000 33,460,385
احداث و بهسازي شبکه هاي اصلی 
هدایت و جمع آوري آبهاي سطحی 30703

68,336,642 0 5,100,000 2,420,280 6,613,387 5,808,590 14,934,000 33,460,385 15,888 321 متر مکعب 1397 1397 منطقه 15 توسعه و بهسازي کانال سرخه حصار 307030115

50,000,000 25,000,000 25,000,000 0 0 0 0 0 83,333 600 متر طول 1398 1397 منطقه 15

احداث کانال جمع آوري آب هاي 
سطحی در بزرگراه شوشتري حد فاصل 

کانال خیابان طالقانی تا کانال خیابان 
شیرازي

307030215

45,015,763 0 7,000,000 7,421,970 8,328,965 7,985,221 14,279,607 0

مرمت و نگهداري شبکه اصلی جمع 
آوري آبهاي سطحی شامل مسیل ها و 
کانال هاي سرپوشیده، روباز، مدفون، 

منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و 
رسوب گیر

30704

45,015,763 0 7,000,000 7,421,970 8,328,965 7,985,221 14,279,607 0 500 14,000 متر مکعب 1397 1397 منطقه 15

مرمت، بهسازي و توسعه 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

4,553,279 0 700,000 180,041 980,000 13,625 2,679,613 0 الیروبی و بازسازي قنوات 30706

4,553,279 0 700,000 180,041 980,000 13,625 2,679,613 0 400 1,750 متر مکعب 1397 1397 منطقه 15 الیروبی و بازسازي قنوات، سطح منطقه 307060115

116,826,069 0 9,000,000 7,974,293 39,875,000 35,000,000 24,976,776 0

بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعی 
جمع آوري آبهاي سطحی(شامل بهبود 

عملکرد و ظرفیت، اجراي روشهاي نوین 
و سرپوشیده سازي انهار، آشغال و 

(رسوبگیر

30707

116,826,069 0 9,000,000 7,974,293 39,875,000 35,000,000 24,976,776 0 1,000 9,000 متر طول 1397 1397 منطقه 15

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه 
فرعی جمع آوري آبهاي سطحی (شامل 

بهبود عملکرد و ظرفیت، اجراي روش 
هاي نوین و سرپوشیده سازي انهار، 
آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه

307070115
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جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 منطقه 15
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

160,055,892 0 30,000,000 20,800,000 20,000,000 26,999,592 62,256,300 0

مرمت و نگهداري شبکه فرعی جمع 
آوري آبهاي سطحی شامل انهار، جداول، 
پل فلزي، دریچه، سنگدال، آشغال گیر و 

رسوبگیر

30708

160,055,892 0 30,000,000 20,800,000 20,000,000 26,999,592 62,256,300 0 500 60,000 متر طول 1397 1397 منطقه 15

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه 
فرعی جمع آوري آبهاي سطحی (شامل 
انهار، جداول، پل فلزي، دریچه، سنگدال،

آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه

307080115

56,526,666 0 16,000,000 5,992,050 8,400,000 7,064,602 19,070,014 0
توسعه و نگهداري تأسیسات وتسهیالت 

خدمات شهري 31000

19,093,499 0 3,500,000 1,154,101 3,400,000 2,780,000 8,259,398 0
احداث سرویس هاي بهداشتی عمومی در

معابر 31001

19,093,499 0 3,500,000 1,154,101 3,400,000 2,780,000 8,259,398 0 100,000 35 چشمه 1397 1397 منطقه 15 احداث سرویس هاي بهداشتی عمومی در
معابر، سطح منطقه 310010115

11,652,688 0 10,000,000 1,652,688 0 0 0 0 احداث و توسعه محلهاي اسکان کارگري 31006

11,652,688 0 10,000,000 1,652,688 0 0 0 0 18,750 1,600 متر مربع 1397 1396 منطقه 15 احداث و تجهیز ساختمان اسکان 
کارگري ناحیه 3 و 5 310060115

25,780,479 0 2,500,000 3,185,261 5,000,000 4,284,602 10,810,616 0
تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس 

هاي بهداشتی عمومی در معابر 31008

25,780,479 0 2,500,000 3,185,261 5,000,000 4,284,602 10,810,616 0 10,000 250 چشمه 1397 1397 منطقه 15
تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس 
هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح 

منطقه
310080115

61,143,814 0 20,000,000 5,693,814 7,630,000 27,820,000 0 0 شهرسازي و معماري 50000

61,143,814 0 20,000,000 5,693,814 7,630,000 27,820,000 0 0 ساماندهی و نوسازي بافت هاي فرسوده 50600

61,143,814 0 20,000,000 5,693,814 7,630,000 27,820,000 0 0
هماهنگی تامین زیرساخت ها وایجاد 
محرك توسعه دربافت هاي فرسوده 

شهري
50601

61,143,814 0 20,000,000 5,693,814 7,630,000 27,820,000 0 0 4,402 4,545 متر مربع 1397 1397 منطقه 15 ساماندهی ونوسازي بافتهاي فرسوده 
منطقه 15 506010115

136,490,419 0 22,500,000 23,000,000 25,097,720 33,941,933 31,950,766 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
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جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 منطقه 15
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

136,490,419 0 22,500,000 23,000,000 25,097,720 33,941,933 31,950,766 0
تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان هاي 

اداري 60600

136,490,419 0 22,500,000 23,000,000 25,097,720 33,941,933 31,950,766 0
بازسازي و تعمیرات اساسی ساختمان 

هاي اداري 60603

136,490,419 0 22,500,000 23,000,000 25,097,720 33,941,933 31,950,766 0 5,000 4,500 متر مربع 1397 1397 منطقه 15 مقاوم سازي، بازسازي و تعمیرات اساسی
ساختمان هاي اداري، سطح منطقه 606030115
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اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

986,114,752 جمع کل
10,400,000 اجتماعی و فرهنگی 10000
5,400,000 پیشگیري،کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی 10400
5,400,000 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
5,400,000 نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 104030416
5,000,000 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700
5,000,000 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10716
2,000,000 اجراي برنامه هاي ارزشی و معنوي 107160116
3,000,000 ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 107160216

562,500 حمل و نقل و ترافیک 20000
562,500 آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک 21800
562,500 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیک 21801
562,500 آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 218010116

272,800,000 خدمات شهري 30000
124,000,000 توسعه و مدیریت فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
124,000,000 نگهداري فضاهاي سبز 30106
124,000,000 نگهداري فضاي سبز 301060116
146,000,000 مدیریت پسماند 30400
146,000,000 رفت و روب شهري 30408
146,000,000 رفت و روب شهري 304080116

2,800,000 بهبود محیط زیست شهري 30900
2,800,000 کنترل جمعیت حیوانات بالصاحب و ناقل بیماري به انسان 30903
2,800,000 مبارزه با جانوران مضر شهري 309030116
5,322,000 ایمنی و مدیریت بحران 40000

255 

جدول شماره (7) - بودجه مصوب سال  1397 منطقه 16
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

5,322,000 کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 40300
5,322,000 افزایش ایمنی اماکن 40306
2,322,000 افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 403060216
3,000,000 الیروبی کانال ها،مسیل ها و حوضچه هاي رسوبگیر 403060416

697,030,252 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
694,790,252 امور پشتیبانی 60800
22,641,285 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
18,620,584 حقوق کارمندان  ثابت 608010216

2,693,267 دستمزد کارگران رسمی 608010316
1,327,434 حقوق مامورین انتظامی 608010416

357,758,376 مزایا و کمک ها 60802
147,534,562 مزایاي کارمندان ثابت 608020216

9,515,600 هزینه ناهار 608020316
638,404 مزایاي کارگران رسمی 608020416

2,628,319 مزایاي مامورین انتظامی 608020516
108,340,873 فوق العاده ،اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاري 608020616

66,320,848 بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی 3درصد پس انداز 608020716
5,478,679 کمک غیر نقدي ، کمک  عائله مندي ، بن کاالهاي اساسی کارگران و ایاب و ذهاب 608020816

17,301,091 پاداش و عیدي 608020916
990,000 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803
990,000 پست، اینترنت و تلفن 608030416

27,900,000 اجاره بهاء و کرایه 60804
27,900,000 کرایه وسائط نقلیه 608040116

243,470,591 خدمات قراردادي 60805
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

1,260,000 نگهداري و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات 608050116
270,000 نگهداري و تعمیرات وسایل اداري 608050216
180,000 نگهداري و تعمیرات جزئی ماشین آالت و وسایط نقلیه 608050316
540,000 تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس 608050416
40,000 خدمات قراردادي،هزینه هاي بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهاي دسته چک و غیره 608050516

1,620,000 حق الجلسه،حق الزحمه ،حق التدریس 608050616
237,660,591 تامین نیروي انسانی شامل کارگري - کارمندي و غیره 608050916

1,900,000 بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزي 608051016
37,503,000 هزینه سوخت 60806
3,000,000 سوخت دستگاههاي حرارتی 608060116

700,000 سوخت وسائل نقلیه 608060216
2,603,000 آب بها مصرفی اداري 608060316

15,200,000 بهاي برق مصرفی اداري 608060416
4,400,000 آب بهاي پارکها و میادین 608060516

11,600,000 بهاي برق پارك ها و میادین 608060616
4,527,000 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807

360,000 خرید لوازم جزیی ساختمان 608070116
1,080,000 خرید لوازم مصرفی اداري 608070216

108,000 لوازم یدکی وسائط نقلیه 608070316
144,000 لباس کارکنان و لوازم خواب 608070416

2,610,000 سایرموادو لوازم مصرف شدنی 608070516
225,000 لوازم تنظیف 608070616

2,240,000 دیپلماسی شهري 62200
2,240,000 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

2,240,000 راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 622010116
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
3,754,487,070 0 722,023,384 685,872,211 759,685,742 701,293,242 885,612,491 0 جمع کل

602,652,403 0 206,613,214 163,284,387 108,192,588 58,174,288 66,387,926 0 اجتماعی و فرهنگی 10000

125,788,911 0 70,000,000 49,954,182 5,834,729 0 0 0
پیشگیري،کنترل و کاهش آسیب هاي 

اجتماعی 10400

125,788,911 0 70,000,000 49,954,182 5,834,729 0 0 0
توسعه و تجهیز مدد سراها و سایر مراکز 

خدمات رسانی به آسیب دید گان 
اجتماعی

10402

125,788,911 0 70,000,000 49,954,182 5,834,729 0 0 0 26,216 4,800 متر مربع 1397 1394 منطقه 16 توسعه و تجهیز سامانسراي منطقه 16 104020716

71,840,612 0 10,113,214 4,430,004 16,383,000 23,427,244 17,487,150 0 توسعه ورزش همگانی 10600

6,863,214 0 4,713,214 2,150,000 0 0 0 0 توسعه و تجهیز فضاهاي ورزشی 10609

6,863,214 0 4,713,214 2,150,000 0 0 0 0 2,366 1,992 متر مربع 1397 1397 منطقه 16 توسعه و تجهیز زمینهاي ورزشی روباز و 
چمن مصنوعی، سطح منطقه 106091016

64,977,398 0 5,400,000 2,280,004 16,383,000 23,427,244 17,487,150 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی 10610

64,977,398 0 5,400,000 2,280,004 16,383,000 23,427,244 17,487,150 0 2,000 2,700 متر مربع 1397 1397 منطقه 16 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، 
سطح منطقه 106100116

97,527,758 0 22,500,000 18,227,792 15,480,811 13,991,900 27,327,255 0 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700

26,893,245 0 9,500,000 8,943,868 3,449,377 5,000,000 0 0
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن

مذهبی 10702

16,949,377 0 3,500,000 5,000,000 3,449,377 5,000,000 0 0 16,949 1,000 متر مربع 1397 1394 منطقه 16 کمک به ساخت و توسعه مقبره الشهدا 
(جامعه علمیه امیرالمنین(ع 107020816

9,943,868 0 6,000,000 3,943,868 0 0 0 0 200,000 30
تعداد 
مسجد 1397 1397 منطقه 16 کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، 

سطح منطقه 107021516

70,634,513 0 13,000,000 9,283,924 12,031,434 8,991,900 27,327,255 0 حمایت از توسعه و تجهیز مدارس 10720

70,634,513 0 13,000,000 9,283,924 12,031,434 8,991,900 27,327,255 0 300,000 43
تعداد 
مدرسه 1397 1397 منطقه 16 کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح 

منطقه 107200116

307,495,122 0 104,000,000 90,672,409 70,494,048 20,755,144 21,573,521 0
توسعه فضاهاي فرهنگی، اجتماعی و 

هنري 10800
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 
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عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
199,690,064 0 80,000,000 76,815,516 42,874,548 0 0 0 توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري 10801

199,690,064 0 80,000,000 76,815,516 42,874,548 0 0 0 50,719 4,000 متر مربع 1397 1394 منطقه 16 احداث مجموعه فرهنگی ورزشی  شهربانو 108010216

59,369,677 0 9,500,000 8,116,748 17,076,105 12,649,922 12,026,902 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی و هنري 10809

59,369,677 0 9,500,000 8,116,748 17,076,105 12,649,922 12,026,902 0 2,500 3,800 متر مربع 1397 1397 منطقه 16 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی و 
هنري، سطح منطقه 108090116

8,000,000 0 8,000,000 0 0 0 0 0 توسعه و تجهیز سراي محله 10811

8,000,000 0 8,000,000 0 0 0 0 0 32,000 500 متر مربع 1397 1396 منطقه 16 توسعه و تجهیز سراي محله باغ آذري، 
نازي آباد شرقی 108110616

40,435,381 0 6,500,000 5,740,145 10,543,395 8,105,222 9,546,619 0 تعمیر و تجهیز سراي محله 10812

40,435,381 0 6,500,000 5,740,145 10,543,395 8,105,222 9,546,619 0 1,500 4,333 متر مربع 1397 1397 منطقه 16 تعمیر و تجهیز سراي محله، سطح منطقه 108120116

1,136,725,803 0 184,675,722 193,931,241 198,949,328 243,089,576 316,079,936 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

82,535,835 0 12,060,000 13,031,216 17,829,372 17,625,067 21,990,180 0
توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و

نیمه عمومی غیرریلی 20200

19,826,374 0 3,185,000 2,730,000 3,529,372 4,795,082 5,586,920 0
احداث ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی 

غیرریلی 20203

12,404,808 0 1,785,000 1,530,000 2,489,412 2,850,396 3,750,000 0 500,000 4 ایستگاه 1397 1397 منطقه 16 احداث ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی 
غیرریلی، سطح منطقه 202030116

7,421,566 0 1,400,000 1,200,000 1,039,960 1,944,686 1,836,920 0 2,000 700 متر مربع 1397 1397 منطقه 16 نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس،
سطح منطقه 202030216

45,017,003 0 5,375,000 5,865,216 10,300,000 10,246,260 13,230,527 0
تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل و نقل 

عمومی غیر ریلی 20210

36,964,117 0 4,000,000 4,589,440 8,500,000 8,450,400 11,424,277 0 20,000 200 ایستگاه 1397 1397 منطقه 16 تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل و نقل 
عمومی غیرریلی، سطح منطقه 202100116

8,052,886 0 1,375,000 1,275,776 1,800,000 1,795,860 1,806,250 0 200 6,875 متر مربع 1397 1397 منطقه 16 تعمیر و تجهیز پل پیاده همسطح 
ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه 202100216

17,692,458 0 3,500,000 4,436,000 4,000,000 2,583,725 3,172,733 0 تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي تندرو 20212

17,692,458 0 3,500,000 4,436,000 4,000,000 2,583,725 3,172,733 0 300,000 12 ایستگاه 1397 1397 منطقه 16 تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي 
تندرو، سطح منطقه 202120116
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 
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عملکرد سال 
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عملکرد سال 
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عملکرد سال  
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عملکرد سال 
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سالهاي قبل قیمت واحد 
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شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
236,941,704 0 38,650,000 45,756,683 42,832,701 57,869,731 51,832,589 0 افزایش ایمنی و بهره وري معابر 20400

92,656,710 0 12,000,000 16,378,880 20,140,222 25,484,527 18,653,081 0 اجراي عالیم افقی ترافیکی 20408

92,656,710 0 12,000,000 16,378,880 20,140,222 25,484,527 18,653,081 0 12,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 16 اجراي عالیم افقی ترافیکی، سطح منطقه 204080116

38,016,282 0 11,050,000 9,000,000 5,373,794 7,000,000 5,592,488 0 تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی 20410

38,016,282 0 11,050,000 9,000,000 5,373,794 7,000,000 5,592,488 0 11,050,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 16 تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی، سطح
منطقه 204100116

63,929,324 0 9,000,000 12,259,803 9,906,990 14,035,520 18,727,011 0
تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی 

معابر 20412

32,829,909 0 5,000,000 6,599,600 4,446,000 7,081,169 9,703,140 0 1,000 5,000 متر 1397 1397 منطقه 16 تعمیر و تعویض گاردریل معابر، سطح 
منطقه 204120116

31,099,415 0 4,000,000 5,660,203 5,460,990 6,954,351 9,023,871 0 1,700 2,353 متر 1397 1397 منطقه 16 تعمیر و تعویض نرده ایمنی معابر، سطح 
منطقه 204120216

5,773,345 0 1,650,000 918,000 612,000 1,793,378 799,967 0 نصب چراغ هاي راهنمایی و رانندگی 20414

5,623,345 0 1,500,000 918,000 612,000 1,793,378 799,967 0 500,000 3 تقاطع 1397 1397 منطقه 16 نصب چراغ هاي راهنمایی و رانندگی، 
سطح منطقه 204140116

150,000 0 150,000 0 0 0 0 0 150,000 1 تقاطع 1397 1397
نصب چراغ هوشمند و عالیم هشدار 

دهنده و خط کشی جهت گذر دانش 
آموزان

204140216

36,566,043 0 4,950,000 7,200,000 6,799,695 9,556,306 8,060,042 0 تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکی 20417

36,566,043 0 4,950,000 7,200,000 6,799,695 9,556,306 8,060,042 0 4,950,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 16 تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکی، 
سطح منطقه 204170116

19,325,373 0 5,000,000 3,142,360 3,777,074 4,100,805 3,305,134 0 توسعه و تجهیز پایانه ها 20500

19,325,373 0 5,000,000 3,142,360 3,777,074 4,100,805 3,305,134 0
تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك سوارهاي

درون شهري 20504

19,325,373 0 5,000,000 3,142,360 3,777,074 4,100,805 3,305,134 0 1,000 5,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 16 تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك سوارهاي
درون شهري، سطح منطقه 205040116

498,724,122 0 74,349,675 75,192,052 85,590,909 105,541,345 158,050,141 0
روان سازي عبور و مرور وسایل نقلیه 

موتوري 20900
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 
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عملکرد سال 
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عملکرد سال 

1395
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عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
40,880,966 0 4,950,000 7,855,763 10,303,257 7,924,377 9,847,569 0 طراحی و اصالح هندسی معابر 20914

40,880,966 0 4,950,000 7,855,763 10,303,257 7,924,377 9,847,569 0 2,500 1,980 متر مربع 1397 1397 منطقه 16 طراحی و اصالح هندسی معابر، سطح 
منطقه 209140116

324,058,361 0 25,000,000 28,000,000 32,294,289 94,918,145 143,845,927 0
مرمت معابر غیر بزرگراهی شامل لکه 

گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري و 
همسطح سازي دریچه ها

20925

324,058,361 0 25,000,000 28,000,000 32,294,289 94,918,145 143,845,927 0 100 250,000
متر مربع بر
سانتیمتر 1397 1397 منطقه 16 لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري

و همسطح سازي دریچه ها، سطح منطقه 209250116

16,837,468 0 3,000,000 3,782,000 3,000,000 2,698,823 4,356,645 0 نصب و ترمیم سنگدال و جداول 20926

16,837,468 0 3,000,000 3,782,000 3,000,000 2,698,823 4,356,645 0 1,000 3,000 متر 1397 1397 منطقه 16 نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح 
منطقه 209260116

116,947,327 0 41,399,675 35,554,289 39,993,363 0 0 0
بهسازي و نوسازي معابر غیربزرگراهی 

شامل تراش و روکش اساسی 20928

116,947,327 0 41,399,675 35,554,289 39,993,363 0 0 0 150 275,998
متر مربع بر
سانتیمتر 1397 1397 منطقه 16 بهسازي و نوسازي معابر غیر بزرگراهی، 

سطح منطقه 209280116

21,015,767 0 5,700,000 3,545,131 3,354,047 3,318,875 5,097,714 0
روان سازي عبور و مرور معلولین و 

سالمندان 21300

21,015,767 0 5,700,000 3,545,131 3,354,047 3,318,875 5,097,714 0
بهسازي معابرجهت تردد معلولین و 

سالمندان 21302

21,015,767 0 5,700,000 3,545,131 3,354,047 3,318,875 5,097,714 0 2,000 2,850 متر مربع 1397 1397 منطقه 16 بهسازي معابر جهت تردد معلولین و 
سالمندان، سطح منطقه 213020116

254,715,019 0 39,100,000 45,863,799 40,515,225 54,133,755 75,102,240 0 روان سازي عبور و مرور پیاده 21400

94,387,731 0 5,600,000 8,000,000 11,300,000 24,092,581 45,395,150 0 احداث و تجهیز پیاده روها 21401

94,387,731 0 5,600,000 8,000,000 11,300,000 24,092,581 45,395,150 0 1,000 5,600 متر مربع 1397 1397 منطقه 16 احداث و تجهیز پیاده روها، سطح منطقه 214010116

50,588,793 0 7,000,000 10,000,000 7,826,776 13,294,405 12,467,612 0
مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح

سازي دریچه 21402

48,749,293 0 5,160,500 10,000,000 7,826,776 13,294,405 12,467,612 0 1,000 5,161 متر مربع 1397 1397 منطقه 16 مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح
سازي دریچه، سطح منطقه 214020116
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
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مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

1,839,500 0 1,839,500 0 0 0 0 0 1,839,500 1 ندارد 1397 1397 مناسب سازي وضعیت حمل و نقل و 
(ترافیک (شهر دوستدار کودك 214020216

36,764,413 0 7,000,000 8,571,016 5,839,097 5,877,583 9,476,717 0 احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده 21403

36,764,413 0 7,000,000 8,571,016 5,839,097 5,877,583 9,476,717 0 30,000 233
متر طول 
عرشه 1397 1397 منطقه 16 احداث پل عابر پیاده سطح منطقه 214030116

56,178,208 0 17,200,000 12,292,783 8,053,478 10,869,186 7,762,761 0 تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابرپیاده 21404

56,178,208 0 17,200,000 12,292,783 8,053,478 10,869,186 7,762,761 0 2,000 8,600
متر طول 
عرشه 1397 1397 منطقه 16 تعمیر و تجهیز پل عابر پیاده سطح 

منطقه 214040116

16,795,874 0 2,300,000 7,000,000 7,495,874 0 0 0
بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه 

ها 21406

16,795,874 0 2,300,000 7,000,000 7,495,874 0 0 0 1,000 2,300 متر مربع 1397 1397 منطقه 16 بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه 
ها، سطح منطقه 214060116

1,926,936 0 275,000 400,000 50,000 499,998 701,938 0
روان سازي عبور و مرور وسایل نقلیه 

غیرموتوري 21500

1,926,936 0 275,000 400,000 50,000 499,998 701,938 0 مرمت و بهسازي معابر ویژه دوچرخه 21502

1,926,936 0 275,000 400,000 50,000 499,998 701,938 0 100 2,750 متر 1397 1397 منطقه 16 تعمیر و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، 
سطح منطقه 215020116

21,541,047 0 9,541,047 7,000,000 5,000,000 0 0 0
آموزش و ترویج امور حمل و نقل و 

ترافیک 21800

21,541,047 0 9,541,047 7,000,000 5,000,000 0 0 0
تعمیر و تجهیز پارك هاي آموزش 

ترافیک 21803

21,541,047 0 9,541,047 7,000,000 5,000,000 0 0 0 122 78,237 متر مربع 1397 1397 منطقه 16 تعمیر و تجهیز پارك هاي آموزش 
ترافیک، سطح منطقه 218030116

1,833,307,961 0 287,134,448 289,989,334 396,489,581 379,451,858 480,242,740 0 خدمات شهري 30000

841,644,889 0 127,350,320 144,154,534 194,114,978 177,019,668 199,005,389 0
توسعه و مدیریت فضاي سبز شهري و 

پیراشهري 30100

133,091,455 0 10,584,672 14,983,899 36,812,734 36,558,175 34,151,975 0 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري 30103
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مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

133,091,455 0 10,584,672 14,983,899 36,812,734 36,558,175 34,151,975 0 500 21,169 متر مربع 1397 1397 منطقه 16 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري،
سطح منطقه 301030116

565,522,430 0 95,765,648 105,396,817 115,604,369 104,786,844 143,968,752 0
باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها 

وفضاي سبز 30104

419,970,028 0 70,465,648 69,007,750 85,848,997 78,873,485 115,774,148 0 1,500 46,977 متر مربع 1397 1397 منطقه 16 بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و 
فضاي سبز، سطح منطقه 301040116

85,259,327 0 16,300,000 18,392,457 19,086,697 15,913,417 15,566,756 0 160 101,875 تعداد 1397 1397 منطقه 16 تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، 
سطح منطقه 301040216

60,293,075 0 9,000,000 17,996,610 10,668,675 9,999,942 12,627,848 0 1,300 6,923 متر مربع 1397 1397 منطقه 16 بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان  بعثت 301040316

143,031,004 0 21,000,000 23,773,818 41,697,875 35,674,649 20,884,662 0
طراحی و اجراي شبکه هاي آبرسانی 

فضاي سبز 30107

143,031,004 0 21,000,000 23,773,818 41,697,875 35,674,649 20,884,662 0 500 42,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 16 طراحی و اجراي شبکه هاي آبرسانی 
فضاي سبز، سطح منطقه 301070116

289,321,437 0 46,700,000 45,188,207 57,027,418 57,529,476 82,876,336 0 زیباسازي منظر شهري 30200

86,343,541 0 7,700,000 10,910,000 15,200,350 20,206,280 32,326,911 0 رنگ آمیزي و پاکسازي نما 30201

86,343,541 0 7,700,000 10,910,000 15,200,350 20,206,280 32,326,911 0 34 224,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 16 رنگ آمیزي و پاکسازي نما، سطح منطقه 302010116

9,941,604 0 700,000 1,000,000 2,165,823 2,408,723 3,667,058 0
تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، تزئینی، 

مجسمه و تندیس 30203

9,941,604 0 700,000 1,000,000 2,165,823 2,408,723 3,667,058 0 700,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 16 تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، تزیینی، 
مجسمه و تندیس، سطح منطقه 302030116

145,429,150 0 32,000,000 25,211,573 29,855,637 25,843,351 32,518,589 0 ساماندهی میادین و معابر خاص شهر 30204

145,429,150 0 32,000,000 25,211,573 29,855,637 25,843,351 32,518,589 0 3,000 10,667 متر مربع 1397 1397 منطقه 16 ساماندهی میادین و معابر خاص شهر، 
سطح منطقه 302040116

20,725,344 0 3,500,000 4,466,634 3,500,000 2,705,157 6,553,553 0 نورپردازي و زیباسازي معابر 30206

20,725,344 0 3,500,000 4,466,634 3,500,000 2,705,157 6,553,553 0 500 7,000 مورد 1397 1397 منطقه 16 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح 
منطقه 302060116

7,219,735 0 1,400,000 2,000,000 1,275,000 734,470 1,810,265 0
تهیه و نصب پالك شناسایی اماکن و 

معابر 30207
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

7,219,735 0 1,400,000 2,000,000 1,275,000 734,470 1,810,265 0 100 14,000 تعداد 1397 1397 منطقه 16 تهیه و نصب پالك شناسایی اماکن و 
معابر، سطح منطقه 302070116

19,662,063 0 1,400,000 1,600,000 5,030,608 5,631,495 5,999,960 0 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی 30208

19,662,063 0 1,400,000 1,600,000 5,030,608 5,631,495 5,999,960 0 500 2,800 متر مربع 1397 1397 منطقه 16 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی، سطح 
منطقه 302080116

76,110,410 0 18,534,128 14,372,260 22,676,092 15,888,365 4,639,565 0 مدیریت پسماند 30400

9,276,259 0 4,600,000 1,614,820 3,061,439 0 0 0
احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع 

آوري و پردازش پسماند 30406

9,276,259 0 4,600,000 1,614,820 3,061,439 0 0 0 8,000 575 عدد 1397 1397 منطقه 16 خرید مخازن پسماند 304060316

66,834,151 0 13,934,128 12,757,440 19,614,653 15,888,365 4,639,565 0
تعمیر و تجهیز تاسیسات جمع آوري و 

پردازش پسماند 30407

66,834,151 0 13,934,128 12,757,440 19,614,653 15,888,365 4,639,565 0 500 27,868 متر مربع 1397 1397 منطقه 16 تعمیر و تجهیز تأسیسات جمع آوري و 
پردازش پسماند، سطح منطقه 304070116

567,330,199 0 82,800,000 77,423,118 112,662,171 117,222,059 177,222,851 0
مدیریت شبکه جمع آوري و دفع آب 

هاي سطحی 30700

88,857,703 0 12,000,000 15,262,750 5,752,921 16,600,718 39,241,314 0
احداث و بهسازي شبکه هاي اصلی 
هدایت و جمع آوري آبهاي سطحی 30703

88,857,703 0 12,000,000 15,262,750 5,752,921 16,600,718 39,241,314 0 3,000 4,000 متر مکعب 1397 1397 منطقه 16 توسعه و تجهیز کانال جمع آوري آب 
هاي سطح شهر، سطح منطقه 307030116

121,365,100 0 29,000,000 15,778,870 26,427,634 23,466,177 26,692,419 0

مرمت و نگهداري شبکه اصلی جمع 
آوري آبهاي سطحی شامل مسیل ها و 
کانال هاي سرپوشیده، روباز، مدفون، 

منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و 
رسوب گیر

30704

106,365,100 0 14,000,000 15,778,870 26,427,634 23,466,177 26,692,419 0 500 28,000 متر مکعب 1397 1397 منطقه 16

مرمت، بهسازي و توسعه 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
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

15,000,000 0 15,000,000 0 0 0 0 0 111,940 134 تعداد 1397 1397 منطقه 16 بازگشایی و بهسازي تاسیسات زیرسطحی
سطح منطقه 307040316

9,020,729 0 2,800,000 3,200,000 1,000,000 999,575 1,021,154 0 الیروبی و بازسازي قنوات 30706

9,020,729 0 2,800,000 3,200,000 1,000,000 999,575 1,021,154 0 400 7,000 متر مکعب 1397 1397 منطقه 16 الیروبی و بازسازي قنوات، سطح منطقه 307060116

77,595,153 0 12,000,000 15,255,500 14,998,792 14,999,370 20,341,491 0

بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعی 
جمع آوري آبهاي سطحی(شامل بهبود 

عملکرد و ظرفیت، اجراي روشهاي نوین 
و سرپوشیده سازي انهار، آشغال و 

(رسوبگیر

30707

77,595,153 0 12,000,000 15,255,500 14,998,792 14,999,370 20,341,491 0 1,000 12,000 متر طول 1397 1397 منطقه 16

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه 
فرعی جمع آوري آبهاي سطحی (شامل 

بهبود عملکرد و ظرفیت، اجراي روش 
هاي نوین و سرپوشیده سازي انهار، 
آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه

307070116

270,491,514 0 27,000,000 27,925,998 64,482,824 61,156,219 89,926,473 0

مرمت و نگهداري شبکه فرعی جمع 
آوري آبهاي سطحی شامل انهار، جداول، 
پل فلزي، دریچه، سنگدال، آشغال گیر و 

رسوبگیر

30708

270,491,514 0 27,000,000 27,925,998 64,482,824 61,156,219 89,926,473 0 500 54,000 متر طول 1397 1397 منطقه 16

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه 
فرعی جمع آوري آبهاي سطحی (شامل 
انهار، جداول، پل فلزي، دریچه، سنگدال،

آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه

307080116

58,901,026 0 11,750,000 8,851,215 10,008,922 11,792,290 16,498,599 0
توسعه و نگهداري تأسیسات وتسهیالت 

خدمات شهري 31000

47,691,700 0 10,000,000 7,369,210 8,008,922 9,792,290 12,521,278 0 احداث و توسعه محلهاي اسکان کارگري 31006

47,691,700 0 10,000,000 7,369,210 8,008,922 9,792,290 12,521,278 0 20,129 2,500 متر مربع 1397 1393 منطقه 16 احداث و تجهیز ساختمان اسکان 
کارگري، سطح منطقه 310060116

11,209,326 0 1,750,000 1,482,005 2,000,000 2,000,000 3,977,321 0
تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس 

هاي بهداشتی عمومی در معابر 31008
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

11,209,326 0 1,750,000 1,482,005 2,000,000 2,000,000 3,977,321 0 10,000 175 چشمه 1397 1397 منطقه 16
تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس 
هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح 

منطقه
310080116

59,312,958 0 23,800,000 10,222,506 18,204,927 2,085,525 5,000,000 0 شهرسازي و معماري 50000

59,312,958 0 23,800,000 10,222,506 18,204,927 2,085,525 5,000,000 0 ساماندهی و نوسازي بافت هاي فرسوده 50600

59,312,958 0 23,800,000 10,222,506 18,204,927 2,085,525 5,000,000 0
هماهنگی تامین زیرساخت ها وایجاد 
محرك توسعه دربافت هاي فرسوده 

شهري
50601

59,312,958 0 23,800,000 10,222,506 18,204,927 2,085,525 5,000,000 0 4,760 5,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 16 ساماندهی ونوسازي بافتهاي فرسوده 
منطقه 16 506010116

122,487,945 0 19,800,000 28,444,743 37,849,318 18,491,995 17,901,889 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000

122,487,945 0 19,800,000 28,444,743 37,849,318 18,491,995 17,901,889 0
تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان هاي 

اداري 60600

122,487,945 0 19,800,000 28,444,743 37,849,318 18,491,995 17,901,889 0
بازسازي و تعمیرات اساسی ساختمان 

هاي اداري 60603

122,487,945 0 19,800,000 28,444,743 37,849,318 18,491,995 17,901,889 0 5,000 3,960 متر مربع 1397 1397 منطقه 16 مقاوم سازي، بازسازي و تعمیرات اساسی
ساختمان هاي اداري، سطح منطقه 606030116
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

795,631,276 جمع کل
9,900,000 اجتماعی و فرهنگی 10000
5,400,000 پیشگیري،کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی 10400
5,400,000 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
5,400,000 نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 104030417
4,500,000 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700
4,500,000 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10716
1,500,000 اجراي برنامه هاي ارزشی و معنوي 107160117
3,000,000 ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 107160217
2,250,000 حمل و نقل و ترافیک 20000
2,250,000 آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک 21800
2,250,000 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیک 21801
2,250,000 آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 218010117

179,100,000 خدمات شهري 30000
81,300,000 توسعه و مدیریت فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
81,300,000 نگهداري فضاهاي سبز 30106
81,300,000 نگهداري فضاي سبز 301060117
95,000,000 مدیریت پسماند 30400
95,000,000 رفت و روب شهري 30408
95,000,000 رفت و روب شهري 304080117
2,800,000 بهبود محیط زیست شهري 30900
2,800,000 کنترل جمعیت حیوانات بالصاحب و ناقل بیماري به انسان 30903
2,800,000 مبارزه با جانوران مضر شهري 309030117
5,448,000 ایمنی و مدیریت بحران 40000
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مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

5,448,000 کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 40300
5,448,000 افزایش ایمنی اماکن 40306
2,448,000 افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 403060217
3,000,000 الیروبی کانال ها،مسیل ها و حوضچه هاي رسوبگیر 403060417

598,933,276 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
597,253,276 امور پشتیبانی 60800
18,841,590 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
14,442,558 حقوق کارمندان  ثابت 608010217

3,366,584 دستمزد کارگران رسمی 608010317
1,032,448 حقوق مامورین انتظامی 608010417

279,882,634 مزایا و کمک ها 60802
114,431,239 مزایاي کارمندان ثابت 608020217

7,476,543 هزینه ناهار 608020317
798,005 مزایاي کارگران رسمی 608020417

2,044,248 مزایاي مامورین انتظامی 608020517
85,124,971 فوق العاده ،اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاري 608020617
52,109,238 بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی 3درصد پس انداز 608020717

4,304,676 کمک غیر نقدي ، کمک  عائله مندي ، بن کاالهاي اساسی کارگران و ایاب و ذهاب 608020817
13,593,714 پاداش و عیدي 608020917

810,000 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803
810,000 پست، اینترنت و تلفن 608030417

22,950,000 اجاره بهاء و کرایه 60804
22,950,000 کرایه وسائط نقلیه 608040117

253,519,052 خدمات قراردادي 60805
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مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

1,350,000 نگهداري و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات 608050117
135,000 نگهداري و تعمیرات وسایل اداري 608050217
256,500 نگهداري و تعمیرات جزئی ماشین آالت و وسایط نقلیه 608050317
495,000 تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس 608050417
40,000 خدمات قراردادي،هزینه هاي بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهاي دسته چک و غیره 608050517

1,710,000 حق الجلسه،حق الزحمه ،حق التدریس 608050617
247,882,552 تامین نیروي انسانی شامل کارگري - کارمندي و غیره 608050917

1,650,000 بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزي 608051017
18,550,000 هزینه سوخت 60806
1,100,000 سوخت دستگاههاي حرارتی 608060117

500,000 سوخت وسائل نقلیه 608060217
1,000,000 آب بها مصرفی اداري 608060317
8,500,000 بهاي برق مصرفی اداري 608060417
1,650,000 آب بهاي پارکها و میادین 608060517
5,800,000 بهاي برق پارك ها و میادین 608060617
2,700,000 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807

180,000 خرید لوازم جزیی ساختمان 608070117
675,000 خرید لوازم مصرفی اداري 608070217
135,000 لوازم یدکی وسائط نقلیه 608070317
81,000 لباس کارکنان و لوازم خواب 608070417

1,440,000 سایرموادو لوازم مصرف شدنی 608070517
189,000 لوازم تنظیف 608070617

1,680,000 دیپلماسی شهري 62200
1,680,000 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201
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1,680,000 راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 622010117
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
2,842,911,092 15,000,000 552,106,959 363,139,588 607,421,060 617,104,575 688,138,910 0 جمع کل

566,134,558 0 122,550,000 88,780,705 122,881,911 113,267,013 118,654,929 0 اجتماعی و فرهنگی 10000

265,908,370 0 57,550,000 35,121,741 55,894,724 50,945,643 66,396,262 0 توسعه ورزش همگانی 10600

227,910,868 0 54,550,000 33,731,741 43,946,628 42,198,895 53,483,604 0 توسعه و تجهیز فضاهاي ورزشی 10609

26,362,605 0 4,550,000 1,897,258 4,957,616 4,970,144 9,987,587 0 2,275 2,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 17 توسعه و تجهیز زمین هاي ورزشی روباز 
وچمن مصنوعی، سطح منطقه 106090117

201,548,263 0 50,000,000 31,834,483 38,989,012 37,228,751 43,496,017 0 5,418 40,000 متر مربع 1397 1393 منطقه 17 توسعه و تجهیز مجموعه فرهنگی ورزشی
شهداي منطقه 17 106090517

37,997,502 0 3,000,000 1,390,000 11,948,096 8,746,748 12,912,658 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی 10610

37,997,502 0 3,000,000 1,390,000 11,948,096 8,746,748 12,912,658 0 2,000 1,500 متر مربع 1397 1397 منطقه 17 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، 
سطح منطقه 106100117

70,457,363 0 26,500,000 17,384,902 13,217,816 9,323,685 4,030,960 0 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700

36,286,298 0 16,500,000 16,224,844 3,561,454 0 0 0
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن

مذهبی 10702

15,811,298 0 5,000,000 7,249,844 3,561,454 0 0 0 46,404 400 متر مربع 1397 1395 منطقه 17 کمک به ساخت مقبره الشهدا در پارك 
(ابوذر(پشت شهرداري منطقه 17 107021317

5,500,000 0 2,500,000 3,000,000 0 0 0 0 7,639 720 متر مربع 1397 1396 منطقه 17 کمک به ساخت و توسعه مسجد و 
(حسینیه قمر بنی هاشم (ع 107021517

14,975,000 0 9,000,000 5,975,000 0 0 0 0 100,000 90
تعداد 
مسجد 1397 1397 منطقه 17 کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، 

سطح منطقه 107021617

34,171,065 0 10,000,000 1,160,058 9,656,362 9,323,685 4,030,960 0 حمایت از توسعه و تجهیز مدارس 10720

34,171,065 0 10,000,000 1,160,058 9,656,362 9,323,685 4,030,960 0 300,000 33
تعداد 
مدرسه 1397 1397 منطقه 17 کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح 

منطقه 107200117

229,768,825 0 38,500,000 36,274,062 53,769,371 52,997,685 48,227,707 0
توسعه فضاهاي فرهنگی، اجتماعی و 

هنري 10800

14,959,059 0 3,000,000 1,000,881 4,437,764 3,379,340 3,141,074 0
تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه 

ها 10802
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مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

14,959,059 0 3,000,000 1,000,881 4,437,764 3,379,340 3,141,074 0 1,000 3,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 17 تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه 
ها، سطح منطقه 108020117

120,586,558 0 15,000,000 12,144,247 32,965,430 33,133,595 27,343,286 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی و هنري 10809

120,586,558 0 15,000,000 12,144,247 32,965,430 33,133,595 27,343,286 0 2,500 6,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 17 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی و 
هنري، سطح منطقه 108090117

94,223,208 0 20,500,000 23,128,934 16,366,177 16,484,750 17,743,347 0 تعمیر و تجهیز سراي محله 10812

94,223,208 0 20,500,000 23,128,934 16,366,177 16,484,750 17,743,347 0 1,500 13,667 متر مربع 1397 1397 منطقه 17 تعمیر و تجهیز سراي محله، سطح منطقه 108120117

874,667,798 0 185,976,290 87,538,553 170,362,735 194,829,623 235,960,597 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

39,479,710 0 10,500,000 5,332,749 8,696,140 7,377,270 7,573,551 0
توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و

نیمه عمومی غیرریلی 20200

15,723,767 0 4,000,000 1,967,398 3,700,000 3,327,818 2,728,551 0
احداث ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی 

غیرریلی 20203

7,366,492 0 2,000,000 838,674 1,700,000 1,327,818 1,500,000 0 400,000 5 ایستگاه 1397 1397 منطقه 17 احداث ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی 
غیرریلی، سطح منطقه 202030117

8,357,275 0 2,000,000 1,128,724 2,000,000 2,000,000 1,228,551 0 2,000 1,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 17 نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس 
سطح منطقه 202030217

12,964,015 0 3,000,000 1,868,351 3,305,310 2,442,854 2,347,500 0
تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل و نقل 

عمومی غیر ریلی 20210

5,326,955 0 1,500,000 875,000 1,467,851 942,854 541,250 0 20,000 75 ایستگاه 1397 1397 منطقه 17 تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل و نقل 
عمومی غیرریلی، سطح منطقه 202100117

7,637,060 0 1,500,000 993,351 1,837,459 1,500,000 1,806,250 0 200 7,500 متر مربع 1397 1397 منطقه 17 تعمیر و تجهیز پل پیاده همسطح 
ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه 202100217

10,791,928 0 3,500,000 1,497,000 1,690,830 1,606,598 2,497,500 0 تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي تندرو 20212

10,791,928 0 3,500,000 1,497,000 1,690,830 1,606,598 2,497,500 0 250,000 14 ایستگاه 1397 1397 منطقه 17 تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي 
تندرو، سطح منطقه 202120117

157,094,759 0 30,000,000 17,051,296 35,756,884 31,546,869 42,739,710 0 افزایش ایمنی و بهره وري معابر 20400

57,930,481 0 13,000,000 7,243,561 11,901,240 14,685,629 11,100,051 0 اجراي عالیم افقی ترافیکی 20408

57,930,481 0 13,000,000 7,243,561 11,901,240 14,685,629 11,100,051 0 13,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 17 اجراي عالیم افقی ترافیکی، سطح منطقه 204080117
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7,164,366 0 1,500,000 1,024,950 1,999,989 1,410,259 1,229,168 0 تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی 20410

7,164,366 0 1,500,000 1,024,950 1,999,989 1,410,259 1,229,168 0 1,500,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 17 تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی، سطح
منطقه 204100117

26,800,560 0 4,500,000 3,532,915 5,996,700 6,000,000 6,770,945 0
تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی 

معابر 20412

14,192,441 0 3,000,000 1,691,170 3,026,700 3,000,000 3,474,571 0 884 3,394 متر 1397 1397 منطقه 17 تعمیر و تعویض گاردریل معابر، سطح 
منطقه 204120117

12,608,119 0 1,500,000 1,841,745 2,970,000 3,000,000 3,296,374 0 2,000 750 متر 1397 1397 منطقه 17 تعمیر و تعویض نرده ایمنی معابر، سطح 
منطقه 204120217

7,399,180 0 3,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,399,180 0 نصب چراغ هاي راهنمایی و رانندگی 20414

7,249,180 0 2,850,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,399,180 0 500,000 6 تقاطع 1397 1397 منطقه 17 نصب چراغ هاي راهنمایی و رانندگی، 
سطح منطقه 204140117

150,000 0 150,000 0 0 0 0 0 150,000 1 تقاطع 1397 1397
نصب چراغ هوشمند و عالیم هشدار 

دهنده و خط کشی جهت گذر دانش 
آموزان

204140217

57,800,172 0 8,000,000 4,249,870 14,858,955 8,450,981 22,240,366 0 تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکی 20417

57,800,172 0 8,000,000 4,249,870 14,858,955 8,450,981 22,240,366 0 8,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 17 تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکی، 
سطح منطقه 204170117

3,721,422 0 1,000,000 800,000 702,711 847,683 371,028 0 توسعه و تجهیز پایانه ها 20500

3,721,422 0 1,000,000 800,000 702,711 847,683 371,028 0
تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك سوارهاي

درون شهري 20504

3,721,422 0 1,000,000 800,000 702,711 847,683 371,028 0 1,000 1,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 17 تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك سوارهاي
درون شهري، سطح منطقه 205040117

409,739,996 0 62,108,834 30,754,575 88,056,761 112,672,649 116,147,177 0
روان سازي عبور و مرور وسایل نقلیه 

موتوري 20900

35,888,497 0 14,150,000 4,005,976 5,970,130 9,887,391 1,875,000 0 طراحی و اصالح هندسی معابر 20914

35,888,497 0 14,150,000 4,005,976 5,970,130 9,887,391 1,875,000 0 2,500 5,660 متر مربع 1397 1397 منطقه 17 طراحی و اصالح هندسی معابر، سطح 
منطقه 209140117
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251,557,375 0 21,331,488 12,880,334 37,629,146 90,444,230 89,272,177 0
مرمت معابر غیر بزرگراهی شامل لکه 

گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري و 
همسطح سازي دریچه ها

20925

251,557,375 0 21,331,488 12,880,334 37,629,146 90,444,230 89,272,177 0 100 213,315
متر مربع بر
سانتیمتر 1397 1397 منطقه 17 لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري

و همسطح سازي دریچه ها، سطح منطقه 209250117

60,668,165 0 6,823,858 5,513,333 10,989,946 12,341,028 25,000,000 0 نصب و ترمیم سنگدال و جداول 20926

60,668,165 0 6,823,858 5,513,333 10,989,946 12,341,028 25,000,000 0 1,000 6,824 متر 1397 1397 منطقه 17 نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح 
منطقه 209260117

61,625,959 0 19,803,488 8,354,932 33,467,539 0 0 0
بهسازي و نوسازي معابر غیربزرگراهی 

شامل تراش و روکش اساسی 20928

61,625,959 0 19,803,488 8,354,932 33,467,539 0 0 0 100 198,035
متر مربع بر
سانتیمتر 1397 1397 منطقه 17 بهسازي و نوسازي معابر غیر بزرگراهی، 

سطح منطقه 209280117

40,848,153 0 7,110,000 4,120,000 9,000,000 9,381,136 11,237,017 0
روان سازي عبور و مرور معلولین و 

سالمندان 21300

40,848,153 0 7,110,000 4,120,000 9,000,000 9,381,136 11,237,017 0
بهسازي معابرجهت تردد معلولین و 

سالمندان 21302

40,848,153 0 7,110,000 4,120,000 9,000,000 9,381,136 11,237,017 0 2,000 3,555 متر مربع 1397 1397 منطقه 17 بهسازي معابر جهت تردد معلولین و 
سالمندان، سطح منطقه 213020117

186,165,943 0 62,907,456 24,579,808 27,875,239 30,732,516 40,070,924 0 روان سازي عبور و مرور پیاده 21400

82,394,626 0 28,849,456 6,778,693 10,000,000 14,994,543 21,771,934 0 احداث و تجهیز پیاده روها 21401

82,394,626 0 28,849,456 6,778,693 10,000,000 14,994,543 21,771,934 0 700 41,214 متر مربع 1397 1397 منطقه 17 احداث و تجهیز پیاده روها، سطح منطقه 214010117

57,214,353 0 9,702,000 8,412,685 10,000,000 12,440,696 16,658,972 0
مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح

سازي دریچه 21402

55,374,853 0 7,862,500 8,412,685 10,000,000 12,440,696 16,658,972 0 826 9,514 متر مربع 1397 1397 منطقه 17 مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح
سازي دریچه، سطح منطقه 214020117

1,839,500 0 1,839,500 0 0 0 0 0 1,839,500 1 ندارد 1397 1397 مناسب سازي وضعیت حمل و نقل و 
(ترافیک (شهر دوستدار کودك 214020217

15,000,000 0 15,000,000 0 0 0 0 0 احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده 21403
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15,000,000 0 15,000,000 0 0 0 0 0 15,000,000 1 دستگاه 1397 1397 منطقه 17 مکانیزه کردن پل هاي هوایی عابر پیاده 214030217

16,292,252 0 5,000,000 3,442,718 2,912,239 3,297,277 1,640,018 0 تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابرپیاده 21404

16,292,252 0 5,000,000 3,442,718 2,912,239 3,297,277 1,640,018 0 1,500 3,333
متر طول 
عرشه 1397 1397 منطقه 17 تعمیر و تجهیز پل عابر پیاده سطح 

منطقه 214040117

15,264,712 0 4,356,000 5,945,712 4,963,000 0 0 0
بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه 

ها 21406

15,264,712 0 4,356,000 5,945,712 4,963,000 0 0 0 826 5,274 متر مربع 1397 1397 منطقه 17 بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه 
ها، سطح منطقه 214060117

6,875,000 0 350,000 250,000 275,000 0 6,000,000 0
روان سازي عبور و مرور وسایل نقلیه 

غیرموتوري 21500

6,875,000 0 350,000 250,000 275,000 0 6,000,000 0 احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه 21501

6,875,000 0 350,000 250,000 275,000 0 6,000,000 0 1,000 350 متر 1397 1397 منطقه 17 احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، 
سطح منطقه 215010117

30,742,815 0 12,000,000 4,650,125 0 2,271,500 11,821,190 0
آموزش و ترویج امور حمل و نقل و 

ترافیک 21800

30,742,815 0 12,000,000 4,650,125 0 2,271,500 11,821,190 0 احداث پارك هاي آموزش ترافیک 21802

30,742,815 0 12,000,000 4,650,125 0 2,271,500 11,821,190 0 9,023 4,000 متر مربع 1397 1393 منطقه 17 احداث پارك هاي آموزش ترافیک، سطح
منطقه 218020117

1,201,298,543 15,000,000 192,572,892 154,526,184 259,871,811 273,180,045 306,147,611 0 خدمات شهري 30000

502,859,963 0 67,248,800 61,740,219 123,045,543 110,400,369 140,425,032 0
توسعه و مدیریت فضاي سبز شهري و 

پیراشهري 30100

219,046,670 0 25,148,800 18,561,470 69,619,146 43,764,812 61,952,442 0 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري 30103

219,046,670 0 25,148,800 18,561,470 69,619,146 43,764,812 61,952,442 0 500 50,298 متر مربع 1397 1397 منطقه 17 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري،
سطح منطقه 301030117

228,465,393 0 34,400,000 38,707,773 42,508,322 49,040,013 63,809,285 0
باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها 

وفضاي سبز 30104

214,445,037 0 31,600,000 35,748,153 39,639,403 46,150,055 61,307,426 0 1,500 21,067 متر مربع 1397 1397 منطقه 17 بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و 
فضاي سبز، سطح منطقه 301040117
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14,020,356 0 2,800,000 2,959,620 2,868,919 2,889,958 2,501,859 0 150 18,667 تعداد 1397 1397 منطقه 17 تامین درخت و درختچه و گل و گیاه 
سطح منطقه 301040217

55,347,900 0 7,700,000 4,470,976 10,918,075 17,595,544 14,663,305 0
طراحی و اجراي شبکه هاي آبرسانی 

فضاي سبز 30107

55,347,900 0 7,700,000 4,470,976 10,918,075 17,595,544 14,663,305 0 250 30,800 متر مربع 1397 1397 منطقه 17 طراحی و اجراي شبکه هاي آبرسانی 
فضاي سبز، سطح منطقه 301070117

406,485,932 15,000,000 79,980,319 64,437,961 78,205,239 89,715,877 79,146,536 0 زیباسازي منظر شهري 30200

71,580,114 0 3,131,520 4,026,240 13,897,874 20,561,082 29,963,398 0 رنگ آمیزي و پاکسازي نما 30201

71,580,114 0 3,131,520 4,026,240 13,897,874 20,561,082 29,963,398 0 40 78,288 متر مربع 1397 1397 منطقه 17 رنگ آمیزي و پاکسازي نما، سطح منطقه 302010117

8,186,923 0 700,000 500,000 999,212 2,000,000 3,987,711 0
تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، تزئینی، 

مجسمه و تندیس 30203

8,186,923 0 700,000 500,000 999,212 2,000,000 3,987,711 0 700,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 17 تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، تزیینی، 
مجسمه و تندیس، سطح منطقه 302030117

284,839,489 15,000,000 65,648,799 48,708,038 57,977,500 59,708,414 37,796,738 0 ساماندهی میادین و معابر خاص شهر 30204

198,124,148 0 34,148,799 28,470,197 38,000,000 59,708,414 37,796,738 0 3,000 11,383 متر مربع 1397 1397 منطقه 17 ساماندهی میادین و معابر خاص شهر، 
سطح منطقه 302040117

86,715,341 15,000,000 31,500,000 20,237,841 19,977,500 0 0 0 14,497 7,000 متر مربع 1398 1395 منطقه 17 ساماندهی حریم راه آهن 302040217

21,727,101 0 7,700,000 8,579,058 1,560,000 1,989,353 1,898,690 0 نورپردازي و زیباسازي معابر 30206

21,727,101 0 7,700,000 8,579,058 1,560,000 1,989,353 1,898,690 0 500 15,400 مورد 1397 1397 منطقه 17 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح 
منطقه 302060117

4,273,717 0 700,000 800,000 806,229 1,467,489 499,999 0
تهیه و نصب پالك شناسایی اماکن و 

معابر 30207

4,273,717 0 700,000 800,000 806,229 1,467,489 499,999 0 100 7,000 تعداد 1397 1397 منطقه 17 تهیه و نصب پالك شناسایی اماکن و 
معابر، سطح منطقه 302070117

15,878,588 0 2,100,000 1,824,625 2,964,424 3,989,539 5,000,000 0 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی 30208

15,878,588 0 2,100,000 1,824,625 2,964,424 3,989,539 5,000,000 0 500 4,200 متر مربع 1397 1397 منطقه 17 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی، سطح 
منطقه 302080117

6,319,766 0 2,800,000 983,440 2,536,326 0 0 0 مدیریت پسماند 30400

278 

جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 منطقه 17
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

6,319,766 0 2,800,000 983,440 2,536,326 0 0 0
احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع 

آوري و پردازش پسماند 30406

6,319,766 0 2,800,000 983,440 2,536,326 0 0 0 8,000 350 عدد 1397 1397 منطقه 17 خرید مخازن پسماند 304060317

213,928,222 0 31,143,773 25,032,564 47,265,906 48,860,312 61,625,667 0
مدیریت شبکه جمع آوري و دفع آب 

هاي سطحی 30700

6,886,395 0 1,764,000 1,600,000 1,587,796 1,600,000 334,599 0
کنترل و پایش آب هاي سطحی و 

زیرزمینی 30702

6,886,395 0 1,764,000 1,600,000 1,587,796 1,600,000 334,599 0 500 3,528 متر مکعب 1397 1397 منطقه 17 کنترل و پایش آب هاي سطحی و 
زیرزمینی، سطح منطقه 307020117

48,668,716 0 9,702,000 7,585,499 9,929,496 9,338,463 12,113,258 0

مرمت و نگهداري شبکه اصلی جمع 
آوري آبهاي سطحی شامل مسیل ها و 
کانال هاي سرپوشیده، روباز، مدفون، 

منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و 
رسوب گیر

30704

48,668,716 0 9,702,000 7,585,499 9,929,496 9,338,463 12,113,258 0 500 19,404 متر مکعب 1397 1397 منطقه 17

مرمت، بهسازي و توسعه 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

70,459,214 0 8,820,000 7,232,106 12,000,000 11,689,694 30,717,414 0

بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعی 
جمع آوري آبهاي سطحی(شامل بهبود 

عملکرد و ظرفیت، اجراي روشهاي نوین 
و سرپوشیده سازي انهار، آشغال و 

(رسوبگیر

30707

70,459,214 0 8,820,000 7,232,106 12,000,000 11,689,694 30,717,414 0 1,000 8,820 متر طول 1397 1397 منطقه 17

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه 
فرعی جمع آوري آبهاي سطحی (شامل 

بهبود عملکرد و ظرفیت، اجراي روش 
هاي نوین و سرپوشیده سازي انهار، 
آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه

307070117
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جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 منطقه 17
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

87,913,897 0 10,857,773 8,614,959 23,748,614 26,232,155 18,460,396 0

مرمت و نگهداري شبکه فرعی جمع 
آوري آبهاي سطحی شامل انهار، جداول، 
پل فلزي، دریچه، سنگدال، آشغال گیر و 

رسوبگیر

30708

87,913,897 0 10,857,773 8,614,959 23,748,614 26,232,155 18,460,396 0 500 21,716 متر طول 1397 1397 منطقه 17

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه 
فرعی جمع آوري آبهاي سطحی (شامل 
انهار، جداول، پل فلزي، دریچه، سنگدال،

آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه

307080117

71,704,660 0 11,400,000 2,332,000 8,818,797 24,203,487 24,950,376 0
توسعه و نگهداري تأسیسات وتسهیالت 

خدمات شهري 31000

9,976,918 0 1,050,000 0 491,200 3,604,252 4,831,466 0
احداث سرویس هاي بهداشتی عمومی در

معابر 31001

9,976,918 0 1,050,000 0 491,200 3,604,252 4,831,466 0 100,000 11 چشمه 1397 1397 منطقه 17 احداث سرویس هاي بهداشتی عمومی در
معابر، سطح منطقه 310010117

53,015,404 0 10,000,000 1,932,000 7,827,597 17,634,335 15,621,472 0 احداث و توسعه محلهاي اسکان کارگري 31006

53,015,404 0 10,000,000 1,932,000 7,827,597 17,634,335 15,621,472 0 19,356 3,724 متر مربع 1397 1393 منطقه 17 توسعه محلهاي اسکان کارگري، سطح 
منطقه 310060117

8,712,338 0 350,000 400,000 500,000 2,964,900 4,497,438 0
تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس 

هاي بهداشتی عمومی در معابر 31008

8,712,338 0 350,000 400,000 500,000 2,964,900 4,497,438 0 10,000 35 چشمه 1397 1397 منطقه 17
تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس 
هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح 

منطقه
310080117

66,473,673 0 20,000,000 5,999,673 14,450,000 23,024,000 3,000,000 0 شهرسازي و معماري 50000

66,473,673 0 20,000,000 5,999,673 14,450,000 23,024,000 3,000,000 0 ساماندهی و نوسازي بافت هاي فرسوده 50600

66,473,673 0 20,000,000 5,999,673 14,450,000 23,024,000 3,000,000 0
هماهنگی تامین زیرساخت ها وایجاد 
محرك توسعه دربافت هاي فرسوده 

شهري
50601

66,473,673 0 20,000,000 5,999,673 14,450,000 23,024,000 3,000,000 0 5,000 4,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 17 ساماندهی ونوسازي بافتهاي فرسوده 
منطقه 17 506010117

134,336,520 0 31,007,777 26,294,473 39,854,603 12,803,894 24,375,773 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
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جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 منطقه 17
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

134,336,520 0 31,007,777 26,294,473 39,854,603 12,803,894 24,375,773 0
تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان هاي 

اداري 60600

134,336,520 0 31,007,777 26,294,473 39,854,603 12,803,894 24,375,773 0
بازسازي و تعمیرات اساسی ساختمان 

هاي اداري 60603

134,336,520 0 31,007,777 26,294,473 39,854,603 12,803,894 24,375,773 0 5,000 6,202 متر مربع 1397 1397 منطقه 17 مقاوم سازي، بازسازي و تعمیرات اساسی
ساختمان هاي اداري، سطح منطقه 606030117
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اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 





مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

1,193,761,937 جمع کل
11,400,000 اجتماعی و فرهنگی 10000
5,400,000 پیشگیري،کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی 10400
5,400,000 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
5,400,000 نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 104030418
6,000,000 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700
6,000,000 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10716
2,500,000 اجراي برنامه هاي ارزشی و معنوي 107160118
3,500,000 ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 107160218
4,747,500 حمل و نقل و ترافیک 20000
4,747,500 آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک 21800
4,747,500 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیک 21801
4,747,500 آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 218010118

296,300,000 خدمات شهري 30000
135,000,000 توسعه و مدیریت فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
135,000,000 نگهداري فضاهاي سبز 30106
135,000,000 نگهداري فضاي سبز 301060118
158,000,000 مدیریت پسماند 30400
158,000,000 رفت و روب شهري 30408
158,000,000 رفت و روب شهري 304080118

3,300,000 بهبود محیط زیست شهري 30900
3,300,000 کنترل جمعیت حیوانات بالصاحب و ناقل بیماري به انسان 30903
3,300,000 مبارزه با جانوران مضر شهري 309030118
7,889,000 ایمنی و مدیریت بحران 40000
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

7,889,000 کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 40300
7,889,000 افزایش ایمنی اماکن 40306
2,889,000 افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 403060218
5,000,000 الیروبی کانال ها،مسیل ها و حوضچه هاي رسوبگیر 403060418

873,425,437 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
870,905,437 امور پشتیبانی 60800
28,509,851 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
22,953,351 حقوق کارمندان  ثابت 608010218

4,376,559 دستمزد کارگران رسمی 608010318
1,179,941 حقوق مامورین انتظامی 608010418

440,375,200 مزایا و کمک ها 60802
181,863,934 مزایاي کارمندان ثابت 608020218
11,730,872 هزینه ناهار 608020318

1,037,406 مزایاي کارگران رسمی 608020418
2,336,283 مزایاي مامورین انتظامی 608020518

133,563,087 فوق العاده ،اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاري 608020618
81,760,622 بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی 3درصد پس انداز 608020718
6,754,138 کمک غیر نقدي ، کمک  عائله مندي ، بن کاالهاي اساسی کارگران و ایاب و ذهاب 608020818

21,328,858 پاداش و عیدي 608020918
1,440,000 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803
1,440,000 پست، اینترنت و تلفن 608030418

33,300,000 اجاره بهاء و کرایه 60804
33,300,000 کرایه وسائط نقلیه 608040118

330,754,386 خدمات قراردادي 60805
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

2,520,000 نگهداري و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات 608050118
216,000 نگهداري و تعمیرات وسایل اداري 608050218
450,000 نگهداري و تعمیرات جزئی ماشین آالت و وسایط نقلیه 608050318
630,000 تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس 608050418
100,000 خدمات قراردادي،هزینه هاي بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهاي دسته چک و غیره 608050518

1,530,000 حق الجلسه،حق الزحمه ،حق التدریس 608050618
323,908,386 تامین نیروي انسانی شامل کارگري - کارمندي و غیره 608050918

1,400,000 بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزي 608051018
31,900,000 هزینه سوخت 60806
2,000,000 سوخت دستگاههاي حرارتی 608060118
1,300,000 سوخت وسائل نقلیه 608060218
1,400,000 آب بها مصرفی اداري 608060318

10,500,000 بهاي برق مصرفی اداري 608060418
3,200,000 آب بهاي پارکها و میادین 608060518

13,500,000 بهاي برق پارك ها و میادین 608060618
4,626,000 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807
1,305,000 خرید لوازم جزیی ساختمان 608070118

765,000 خرید لوازم مصرفی اداري 608070218
405,000 لوازم یدکی وسائط نقلیه 608070318
207,000 لباس کارکنان و لوازم خواب 608070418

1,890,000 سایرموادو لوازم مصرف شدنی 608070518
54,000 لوازم تنظیف 608070618

2,520,000 دیپلماسی شهري 62200
2,520,000 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

2,520,000 راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 622010118
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
5,236,209,108 845,153,532 974,158,280 638,246,234 763,160,862 864,027,791 980,253,811 171,208,598 جمع کل

674,497,043 40,000,000 149,000,000 76,338,287 139,187,656 99,854,464 115,547,215 54,569,421 اجتماعی و فرهنگی 10000

337,023,271 40,000,000 50,000,000 30,162,098 61,723,281 47,635,503 52,951,595 54,550,794 توسعه ورزش همگانی 10600

248,642,926 40,000,000 35,000,000 23,883,971 25,269,939 30,674,300 39,263,922 54,550,794 توسعه و تجهیز فضاهاي ورزشی 10609

177,145,505 40,000,000 20,000,000 19,936,341 8,983,260 12,713,659 20,961,451 54,550,794 21,071 8,410 متر مربع 1398 1388 منطقه 18 احداث مجموعه ورزشی شهید دستجردي 106090318

71,497,421 0 15,000,000 3,947,630 16,286,679 17,960,641 18,302,471 0 2,000 7,500 متر مربع 1397 1397 منطقه 18 توسعه و تجهیز زمین هاي ورزشی روباز 
و چمن مصنوعی، سطح منطقه 106090418

88,380,345 0 15,000,000 6,278,127 36,453,342 16,961,203 13,687,673 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی 10610

52,946,118 0 5,000,000 1,164,080 16,133,162 16,961,203 13,687,673 0 2,000 2,500 متر مربع 1397 1397 منطقه 18 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، 
سطح منطقه 106100118

35,434,227 0 10,000,000 5,114,047 20,320,180 0 0 0 1,365 44,200 متر مربع 1397 1395 منطقه 18 (کمک به مجموعه ورزشی امام رضا (ع 106100218

159,375,988 0 31,000,000 20,741,395 51,416,982 26,873,742 29,325,242 18,627 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700

120,927,343 0 21,000,000 19,307,200 42,397,714 18,452,826 19,750,976 18,627
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن

مذهبی 10702

112,558,798 0 13,000,000 18,938,655 42,397,714 18,452,826 19,750,976 18,627 35,506 3,200 متر مربع 1397 1392 منطقه 18 کمک به ساخت و توسعه  مسجد الهادي 107020618

5,368,545 0 5,000,000 368,545 0 0 0 0 120,000 42
تعداد 
مسجد 1397 1397 منطقه 18 کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، 

سطح منطقه 107023018

3,000,000 0 3,000,000 0 0 0 0 0 8,000 1,000 متر مربع 1397 1396 منطقه 18 کمک به ساخت و توسعه مسجد صاحب 
الزمان 107023118

38,448,645 0 10,000,000 1,434,195 9,019,268 8,420,916 9,574,266 0 حمایت از توسعه و تجهیز مدارس 10720

38,448,645 0 10,000,000 1,434,195 9,019,268 8,420,916 9,574,266 0 100,000 100
تعداد 
مدرسه 1397 1397 منطقه 18 کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح 

منطقه 107200118

178,097,784 0 68,000,000 25,434,794 26,047,393 25,345,219 33,270,378 0
توسعه فضاهاي فرهنگی، اجتماعی و 

هنري 10800

14,475,233 0 5,000,000 5,760,892 3,714,341 0 0 0 توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري 10801

14,475,233 0 5,000,000 5,760,892 3,714,341 0 0 0 57,760 324 متر مربع 1397 1395 منطقه 18 احداث یادمان شهدا گمنام 108010418
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مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

12,369,140 0 1,000,000 300,000 4,214,358 4,715,898 2,138,884 0
تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه 

ها 10802

12,369,140 0 1,000,000 300,000 4,214,358 4,715,898 2,138,884 0 1,000 1,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 18 تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه 
ها، سطح منطقه 108020118

43,014,817 0 15,000,000 10,058,461 5,541,313 6,187,538 6,227,505 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی و هنري 10809

43,014,817 0 15,000,000 10,058,461 5,541,313 6,187,538 6,227,505 0 2,985 5,025 متر مربع 1397 1397 منطقه 18 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی و 
هنري، سطح منطقه 108090118

10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 0 0
توسعه و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه

ها 10810

10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 0 0 6,667 1,500 متر مربع 1397 1397 منطقه 18 توسعه و تجهیز کتابخانه و قرائت خانه 
معلم 108100118

63,937,795 0 25,000,000 2,440,614 7,380,000 9,117,181 20,000,000 0 توسعه و تجهیز سراي محله 10811

63,937,795 0 25,000,000 2,440,614 7,380,000 9,117,181 20,000,000 0 34,599 2,500 متر مربع 1397 1393 منطقه 18 توسعه و تجهیز سراي محله، صاحب 
الزمان(عج)، شهربانو 108110818

34,300,799 0 12,000,000 6,874,827 5,197,381 5,324,602 4,903,989 0 تعمیر و تجهیز سراي محله 10812

34,300,799 0 12,000,000 6,874,827 5,197,381 5,324,602 4,903,989 0 1,500 8,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 18 تعمیر و تجهیز سراي محله، سطح منطقه 108120118

2,256,301,812 240,434,774 436,600,000 298,357,497 314,964,693 375,617,049 473,688,622 116,639,177 حمل و نقل و ترافیک 20000

45,208,118 0 11,500,000 2,554,367 14,226,659 5,039,110 11,887,982 0
توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و

نیمه عمومی غیرریلی 20200

24,590,199 0 3,500,000 439,978 9,952,158 3,255,279 7,442,784 0
احداث ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی 

غیرریلی 20203

18,794,931 0 3,000,000 139,978 8,850,153 1,945,540 4,859,260 0 250,000 12 ایستگاه 1397 1397 منطقه 18 احداث ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی 
غیرریلی، سطح منطقه 202030118

5,795,268 0 500,000 300,000 1,102,005 1,309,739 2,583,524 0 2,000 250 متر مربع 1397 1397 منطقه 18 نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس 
سطح منطقه 202030218

12,209,097 0 3,000,000 1,537,852 1,442,216 1,783,831 4,445,198 0
تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل و نقل 

عمومی غیر ریلی 20210

9,150,049 0 2,500,000 1,224,004 1,142,216 1,283,831 2,999,998 0 40,000 63 ایستگاه 1397 1397 منطقه 18 تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل و نقل 
عمومی غیرریلی، سطح منطقه 202100118
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3,059,048 0 500,000 313,848 300,000 500,000 1,445,200 0 200 2,500 متر مربع 1397 1397 منطقه 18 تعمیر و تجهیز پل پیاده همسطح 
ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه 202100218

8,408,822 0 5,000,000 576,537 2,832,285 0 0 0 تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي تندرو 20212

8,408,822 0 5,000,000 576,537 2,832,285 0 0 0 250,000 20 ایستگاه 1397 1397 منطقه 18 تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي 
تندرو، سطح منطقه 202120118

258,724,288 0 38,000,000 32,262,527 47,190,447 74,694,050 66,577,264 0 افزایش ایمنی و بهره وري معابر 20400

111,932,554 0 15,000,000 13,897,262 24,658,013 36,242,672 22,134,607 0 اجراي عالیم افقی ترافیکی 20408

111,932,554 0 15,000,000 13,897,262 24,658,013 36,242,672 22,134,607 0 15,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 18 اجراي عالیم افقی ترافیکی، سطح منطقه 204080118

23,643,607 0 3,500,000 3,782,045 4,579,425 6,085,240 5,696,897 0 تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی 20410

23,643,607 0 3,500,000 3,782,045 4,579,425 6,085,240 5,696,897 0 3,500,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 18 تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی، سطح
منطقه 204100118

46,762,377 0 6,500,000 7,588,431 8,048,611 9,735,143 14,890,192 0
تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی 

معابر 20412

25,619,757 0 3,000,000 4,136,538 4,682,351 6,300,872 7,499,996 0 714 4,200 متر 1397 1397 منطقه 18 تعمیر و تعویض گاردریل معابر، سطح 
منطقه 204120118

21,142,620 0 3,500,000 3,451,893 3,366,260 3,434,271 7,390,196 0 2,500 1,400 متر 1397 1397 منطقه 18 تعمیر و تعویض نرده ایمنی معابر، سطح 
منطقه 204120218

19,600,038 0 3,000,000 1,338,160 3,169,671 5,141,048 6,951,159 0 نصب چراغ هاي راهنمایی و رانندگی 20414

19,450,038 0 2,850,000 1,338,160 3,169,671 5,141,048 6,951,159 0 500,000 6 تقاطع 1397 1397 منطقه 18 نصب چراغ هاي راهنمایی و رانندگی، 
سطح منطقه 204140118

150,000 0 150,000 0 0 0 0 0 150,000 1 تقاطع 1397 1397 منطقه 18
نصب چراغ هوشمند و عالیم هشدار 

دهنده و خط کشی جهت گذر دانش 
آموزان

204140218

56,785,712 0 10,000,000 5,656,629 6,734,727 17,489,947 16,904,409 0 تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکی 20417

56,785,712 0 10,000,000 5,656,629 6,734,727 17,489,947 16,904,409 0 10,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 18 تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکی، 
سطح منطقه 204170118

46,715,252 0 20,000,000 9,139,382 12,997,769 2,078,101 2,500,000 0 توسعه و تجهیز پایانه ها 20500
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25,912,336 0 10,000,000 4,339,382 11,572,954 0 0 0
احداث و توسعه پایانه ها و پارك 

سوارهاي درون شهري 20501

25,912,336 0 10,000,000 4,339,382 11,572,954 0 0 0 1,879 16,800 متر مربع 1397 1395 منطقه 18 احداث و توسعه پایانه مترو و پایانه 
اتوبوس هاي بی آر تی 205010318

20,802,916 0 10,000,000 4,800,000 1,424,815 2,078,101 2,500,000 0
تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك سوارهاي

درون شهري 20504

20,802,916 0 10,000,000 4,800,000 1,424,815 2,078,101 2,500,000 0 1,500 6,667 متر مربع 1397 1397 منطقه 18 تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك سوارهاي
درون شهري، سطح منطقه 205040118

1,546,042,691 240,434,774 276,500,000 202,889,367 188,807,806 222,014,813 298,756,754 116,639,177
روان سازي عبور و مرور وسایل نقلیه 

موتوري 20900

51,944,596 0 15,000,000 13,351,876 5,064,230 7,364,490 11,164,000 0 طراحی و اصالح هندسی معابر 20914

51,944,596 0 15,000,000 13,351,876 5,064,230 7,364,490 11,164,000 0 3,000 5,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 18 طراحی و اصالح هندسی معابر، سطح 
منطقه 209140118

716,543,474 240,434,774 135,000,000 81,543,474 43,147,861 30,684,652 69,093,536 116,639,177 احداث و توسعه معابر غیر بزرگراهی 20920

652,431,474 240,434,774 100,000,000 52,431,474 43,147,861 30,684,652 69,093,536 116,639,177 2,682 261,000 متر مربع 1398 1390 منطقه 18 احداث خیابان 45 متري بهار و زیرگذر 
اکبر حسینی 209200418

53,612,000 0 25,000,000 28,612,000 0 0 0 0 1,714 35,000 متر مربع 1397 1396 منطقه 18 ساماندهی و بهسازي حریم خط راه آهن 
تهران- تبریز 209200818

10,500,000 0 10,000,000 500,000 0 0 0 0 19,231 1,300 متر 1397 1396 منطقه 18 احداث خیابان کشاورز ومهر 209200918

32,008,634 0 13,500,000 6,109,645 12,398,989 0 0 0 احداث و توسعه تقاطع غیر همسطح 20924

32,008,634 0 13,500,000 6,109,645 12,398,989 0 0 0 14,998 2,727 متر مربع 1397 1395 منطقه 18 دسترسی جاده شهریار به بزرگراه فتح 
( (دوگاز 209240118

578,556,442 0 80,000,000 68,132,293 81,676,450 154,072,286 194,675,413 0
مرمت معابر غیر بزرگراهی شامل لکه 

گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري و 
همسطح سازي دریچه ها

20925

578,556,442 0 80,000,000 68,132,293 81,676,450 154,072,286 194,675,413 0 148 538,975
متر مربع بر
سانتیمتر 1397 1397 منطقه 18 لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري

و همسطح سازي دریچه ها، سطح منطقه 209250118

79,048,308 0 8,000,000 8,400,246 8,930,872 29,893,385 23,823,805 0 نصب و ترمیم سنگدال و جداول 20926
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79,048,308 0 8,000,000 8,400,246 8,930,872 29,893,385 23,823,805 0 1,000 8,000 متر 1397 1397 منطقه 18 نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح 
منطقه 209260118

87,941,237 0 25,000,000 25,351,833 37,589,404 0 0 0
بهسازي و نوسازي معابر غیربزرگراهی 

شامل تراش و روکش اساسی 20928

87,941,237 0 25,000,000 25,351,833 37,589,404 0 0 0 135 184,529
متر مربع بر
سانتیمتر 1397 1397 منطقه 18 بهسازي و نوسازي معابر غیر بزرگراهی، 

سطح منطقه 209280118

30,057,744 0 4,700,000 1,341,348 6,624,251 5,708,349 11,683,796 0
روان سازي عبور و مرور معلولین و 

سالمندان 21300

30,057,744 0 4,700,000 1,341,348 6,624,251 5,708,349 11,683,796 0
بهسازي معابرجهت تردد معلولین و 

سالمندان 21302

30,057,744 0 4,700,000 1,341,348 6,624,251 5,708,349 11,683,796 0 2,000 2,350 متر مربع 1397 1397 منطقه 18 بهسازي معابرجهت تردد معلولین و 
سالمندان، سطح منطقه 213020118

303,819,278 0 83,300,000 48,856,842 39,757,598 58,412,080 73,492,758 0 روان سازي عبور و مرور پیاده 21400

235,161,478 0 66,000,000 34,539,376 27,260,760 48,826,170 58,535,172 0
مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح

سازي دریچه 21402

192,094,222 0 33,160,500 24,311,620 27,260,760 48,826,170 58,535,172 0 933 35,529 متر مربع 1397 1397 منطقه 18 مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح
سازي دریچه، سطح منطقه 214020118

41,227,756 0 31,000,000 10,227,756 0 0 0 0 1,240 50,000 متر مربع 1397 1396 منطقه 18 ساماندهی بازارآهن 214020218

1,839,500 0 1,839,500 0 0 0 0 0 1,839,500 1 ندارد 1397 1397 منطقه 18 مناسب سازي وضعیت حمل و نقل و 
(ترافیک (شهر دوستدار کودك 214020318

18,788,254 0 5,000,000 1,001,770 1,136,013 1,650,472 9,999,999 0 احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده 21403

18,788,254 0 5,000,000 1,001,770 1,136,013 1,650,472 9,999,999 0 20,000 250
متر طول 
عرشه 1397 1397 منطقه 18 احداث پل عابر پیاده سطح منطقه 214030118

27,623,248 0 7,000,000 4,356,696 3,373,527 7,935,438 4,957,587 0 تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابرپیاده 21404

27,623,248 0 7,000,000 4,356,696 3,373,527 7,935,438 4,957,587 0 2,000 3,500
متر طول 
عرشه 1397 1397 منطقه 18 تعمیر و تجهیز پل عابر پیاده سطح 

منطقه 214040118

22,246,298 0 5,300,000 8,959,000 7,987,298 0 0 0
بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه 

ها 21406
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22,246,298 0 5,300,000 8,959,000 7,987,298 0 0 0 900 5,889 متر مربع 1397 1397 منطقه 18 بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه 
ها، سطح منطقه 214060118

14,213,901 0 1,100,000 0 3,021,104 3,747,801 6,344,996 0
روان سازي عبور و مرور وسایل نقلیه 

غیرموتوري 21500

4,957,995 0 350,000 0 1,262,999 2,000,000 1,344,996 0 احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه 21501

4,957,995 0 350,000 0 1,262,999 2,000,000 1,344,996 0 1,000 350 متر 1397 1397 منطقه 18 احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، 
سطح منطقه 215010118

9,255,906 0 750,000 0 1,758,105 1,747,801 5,000,000 0 مرمت و بهسازي معابر ویژه دوچرخه 21502

9,255,906 0 750,000 0 1,758,105 1,747,801 5,000,000 0 100 7,500 متر 1397 1397 منطقه 18 تعمیر و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، 
سطح منطقه 215020118

11,520,540 0 1,500,000 1,313,664 2,339,059 3,922,745 2,445,072 0
آموزش و ترویج امور حمل و نقل و 

ترافیک 21800

11,520,540 0 1,500,000 1,313,664 2,339,059 3,922,745 2,445,072 0
تعمیر و تجهیز پارك هاي آموزش 

ترافیک 21803

11,520,540 0 1,500,000 1,313,664 2,339,059 3,922,745 2,445,072 0 244 6,154 متر مربع 1397 1397 منطقه 18 تعمیر و تجهیز پارك هاي آموزش 
ترافیک، سطح منطقه 218030118

1,353,520,671 0 246,558,280 152,232,797 258,152,671 346,288,531 350,288,392 0 خدمات شهري 30000

683,815,555 0 119,448,280 70,201,028 139,699,955 184,069,107 170,397,185 0
توسعه و مدیریت فضاي سبز شهري و 

پیراشهري 30100

237,457,738 0 46,948,280 30,021,818 50,911,324 66,107,396 43,468,920 0 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري 30103

237,457,738 0 46,948,280 30,021,818 50,911,324 66,107,396 43,468,920 0 541 86,790 متر مربع 1397 1397 منطقه 18 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري،
سطح منطقه 301030118

319,850,535 0 53,500,000 32,090,319 65,182,000 78,113,912 90,964,304 0
باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها 

وفضاي سبز 30104

305,109,227 0 50,000,000 29,722,819 62,531,439 75,025,826 87,829,143 0 1,500 33,333 متر مربع 1397 1397 منطقه 18 بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و 
فضاي سبز، سطح منطقه 301040118

14,741,308 0 3,500,000 2,367,500 2,650,561 3,088,086 3,135,161 0 150 23,333 تعداد 1397 1397 منطقه 18 تامین درخت و درختچه و گل و گیاه 
سطح منطقه 301040218
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جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 منطقه 18
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

126,507,282 0 19,000,000 8,088,891 23,606,631 39,847,799 35,963,961 0
طراحی و اجراي شبکه هاي آبرسانی 

فضاي سبز 30107

126,507,282 0 19,000,000 8,088,891 23,606,631 39,847,799 35,963,961 0 525 36,167 متر مربع 1397 1397 منطقه 18 طراحی و اجراي شبکه هاي آبرسانی 
فضاي سبز، سطح منطقه 301070118

197,511,499 0 26,200,000 21,585,696 29,757,352 66,098,316 53,870,135 0 زیباسازي منظر شهري 30200

59,238,371 0 5,600,000 5,558,066 8,848,913 21,928,887 17,302,505 0 رنگ آمیزي و پاکسازي نما 30201

59,238,371 0 5,600,000 5,558,066 8,848,913 21,928,887 17,302,505 0 27 208,333 متر مربع 1397 1397 منطقه 18 رنگ آمیزي و پاکسازي نما، سطح منطقه 302010118

39,734,477 0 7,000,000 4,380,755 4,725,051 13,774,181 9,854,490 0
تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، تزئینی، 

مجسمه و تندیس 30203

39,734,477 0 7,000,000 4,380,755 4,725,051 13,774,181 9,854,490 0 244 28,656 متر مربع 1397 1397 منطقه 18 تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، تزیینی، 
مجسمه و تندیس، سطح منطقه 302030118

21,958,362 0 2,000,000 2,641,274 2,885,100 4,860,000 9,571,988 0 ساماندهی میادین و معابر خاص شهر 30204

21,958,362 0 2,000,000 2,641,274 2,885,100 4,860,000 9,571,988 0 2,000 1,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 18 ساماندهی میادین و معابر خاص شهر، 
سطح منطقه 302040118

36,313,475 0 5,600,000 5,415,793 5,299,271 13,112,780 6,885,631 0 نورپردازي و زیباسازي معابر 30206

36,313,475 0 5,600,000 5,415,793 5,299,271 13,112,780 6,885,631 0 500 11,200 مورد 1397 1397 منطقه 18 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح 
منطقه 302060118

5,241,524 0 2,000,000 1,017,524 724,000 1,000,000 500,000 0
تهیه و نصب پالك شناسایی اماکن و 

معابر 30207

5,241,524 0 2,000,000 1,017,524 724,000 1,000,000 500,000 0 100 20,000 تعداد 1397 1397 منطقه 18 تهیه و نصب پالك شناسائی اماکن و 
معابر سطح منطقه 302070118

35,025,290 0 4,000,000 2,572,284 7,275,017 11,422,468 9,755,521 0 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی 30208

35,025,290 0 4,000,000 2,572,284 7,275,017 11,422,468 9,755,521 0 400 10,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 18 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی، سطح 
منطقه 302080118

8,109,743 0 4,910,000 0 3,199,743 0 0 0 مدیریت پسماند 30400

8,109,743 0 4,910,000 0 3,199,743 0 0 0
احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع 

آوري و پردازش پسماند 30406

8,109,743 0 4,910,000 0 3,199,743 0 0 0 8,000 614 عدد 1397 1397 منطقه 18 خرید مخازن پسماند 304060318
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جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 منطقه 18
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

364,224,716 0 77,500,000 49,324,826 69,602,953 70,783,933 97,013,004 0
مدیریت شبکه جمع آوري و دفع آب 

هاي سطحی 30700

23,597,434 0 5,000,000 3,899,809 4,225,849 5,660,973 4,810,803 0
کنترل و پایش آب هاي سطحی و 

زیرزمینی 30702

23,597,434 0 5,000,000 3,899,809 4,225,849 5,660,973 4,810,803 0 400 12,500 متر مکعب 1397 1397 منطقه 18 کنترل و پایش آب هاي سطحی و 
زیرزمینی، سطح منطقه 307020118

20,000,000 0 20,000,000 0 0 0 0 0
احداث و بهسازي شبکه هاي اصلی 
هدایت و جمع آوري آبهاي سطحی 30703

20,000,000 0 20,000,000 0 0 0 0 0 3,466 5,770 متر طول 1397 1397 منطقه 18 احداث کانال بهار 307030418

27,958,676 0 9,000,000 2,750,560 5,121,095 5,757,361 5,329,660 0

مرمت و نگهداري شبکه اصلی جمع 
آوري آبهاي سطحی شامل مسیل ها و 
کانال هاي سرپوشیده، روباز، مدفون، 

منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و 
رسوب گیر

30704

27,958,676 0 9,000,000 2,750,560 5,121,095 5,757,361 5,329,660 0 500 18,000 متر مکعب 1397 1397 منطقه 18

مرمت، بهسازي و توسعه 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

252,611,200 0 40,000,000 40,481,915 47,628,842 47,432,610 77,067,833 0

بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعی 
جمع آوري آبهاي سطحی(شامل بهبود 

عملکرد و ظرفیت، اجراي روشهاي نوین 
و سرپوشیده سازي انهار، آشغال و 

(رسوبگیر

30707

252,611,200 0 40,000,000 40,481,915 47,628,842 47,432,610 77,067,833 0 1,000 40,000 متر طول 1397 1397 منطقه 18

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه 
فرعی جمع آوري آبهاي سطحی (شامل 

بهبود عملکرد و ظرفیت، اجراي روش 
هاي نوین و سرپوشیده سازي انهار، 
آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه

307070118
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جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 منطقه 18
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

40,057,406 0 3,500,000 2,192,542 12,627,167 11,932,989 9,804,708 0

مرمت و نگهداري شبکه فرعی جمع 
آوري آبهاي سطحی شامل انهار، جداول، 
پل فلزي، دریچه، سنگدال، آشغال گیر و 

رسوبگیر

30708

40,057,406 0 3,500,000 2,192,542 12,627,167 11,932,989 9,804,708 0 500 7,000 متر طول 1397 1397 منطقه 18

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه 
فرعی جمع آوري آبهاي سطحی (شامل 
انهار، جداول، پل فلزي، دریچه، سنگدال،

آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه

307080118

99,859,158 0 18,500,000 11,121,247 15,892,668 25,337,175 29,008,068 0
توسعه و نگهداري تأسیسات وتسهیالت 

خدمات شهري 31000

13,164,241 0 3,500,000 1,737,775 1,926,466 4,000,000 2,000,000 0
احداث سرویس هاي بهداشتی عمومی در

معابر 31001

13,164,241 0 3,500,000 1,737,775 1,926,466 4,000,000 2,000,000 0 100,000 35 چشمه 1397 1397 منطقه 18 احداث سرویس هاي بهداشتی عمومی در
معابر، سطح منطقه 310010118

86,694,917 0 15,000,000 9,383,472 13,966,202 21,337,175 27,008,068 0
توسعه و بهسازي تجهیزات و اثاثه عمومی

شهري 31009

86,694,917 0 15,000,000 9,383,472 13,966,202 21,337,175 27,008,068 0 3,000 5,000 تعداد 1397 1397 منطقه 18 توسعه و بهسازي تجهیزات و اثاثه عمومی
شهري، سطح منطقه 310090118

640,981,743 540,000,000 30,000,000 70,981,743 0 0 0 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000

640,981,743 540,000,000 30,000,000 70,981,743 0 0 0 0
کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در 

برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 40300

640,981,743 540,000,000 30,000,000 70,981,743 0 0 0 0
توسعه و بهسازي مسیل ها، حوضچه 
هاي رسوبگیر و مخازن تعدیل کننده 

سیالب
40311

640,981,743 540,000,000 30,000,000 70,981,743 0 0 0 0 965 720,000 متر مربع 1400 1396 منطقه 18 ساماندهی و ایمن سازي مسیل کن 403110118

55,019,708 0 20,000,000 4,233,959 18,388,286 12,397,463 0 0 شهرسازي و معماري 50000

55,019,708 0 20,000,000 4,233,959 18,388,286 12,397,463 0 0 ساماندهی و نوسازي بافت هاي فرسوده 50600

55,019,708 0 20,000,000 4,233,959 18,388,286 12,397,463 0 0
هماهنگی تامین زیرساخت ها وایجاد 
محرك توسعه دربافت هاي فرسوده 

شهري
50601
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جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 منطقه 18
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

55,019,708 0 20,000,000 4,233,959 18,388,286 12,397,463 0 0 5,000 4,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 18 ساماندهی ونوسازي بافتهاي فرسوده 
منطقه 18 506010118

255,888,131 24,718,758 92,000,000 36,101,951 32,467,556 29,870,284 40,729,582 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000

255,888,131 24,718,758 92,000,000 36,101,951 32,467,556 29,870,284 40,729,582 0
تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان هاي 

اداري 60600

84,702,881 24,718,758 47,000,000 4,702,881 8,281,242 0 0 0
تملک، احداث و تجهیز ساختمان هاي 

اداري 60602

74,201,206 24,718,758 37,000,000 4,201,206 8,281,242 0 0 0 33,333 3,000 متر مربع 1398 1395 منطقه 18 توسعه و تجهیز درمانگاه منطقه 18 606020318

10,501,675 0 10,000,000 501,675 0 0 0 0 20,000 1,000 متر مربع 1397 1395 منطقه 18 احداث همراه سرا ي بیمارستان شهدا 
یافت آباد 606020418

171,185,250 0 45,000,000 31,399,070 24,186,314 29,870,284 40,729,582 0
بازسازي و تعمیرات اساسی ساختمان 

هاي اداري 60603

171,185,250 0 45,000,000 31,399,070 24,186,314 29,870,284 40,729,582 0 5,000 9,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 18 مقاوم سازي، بازسازي و تعمیرات اساسی
ساختمان هاي اداري، سطح منطقه 606030118
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اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

1,037,495,323 جمع کل
13,500,000 اجتماعی و فرهنگی 10000
9,000,000 پیشگیري،کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی 10400
9,000,000 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
9,000,000 نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 104030419
4,500,000 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700
4,500,000 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10716
2,000,000 اجراي برنامه هاي ارزشی و معنوي 107160119
2,500,000 ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 107160219
1,575,000 حمل و نقل و ترافیک 20000
1,575,000 آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک 21800
1,575,000 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیک 21801
1,575,000 آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 218010119

270,300,000 خدمات شهري 30000
123,000,000 توسعه و مدیریت فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
123,000,000 نگهداري فضاهاي سبز 30106
123,000,000 نگهداري فضاي سبز 301060119
144,000,000 مدیریت پسماند 30400
144,000,000 رفت و روب شهري 30408
144,000,000 رفت و روب شهري 304080119

3,300,000 بهبود محیط زیست شهري 30900
3,300,000 کنترل جمعیت حیوانات بالصاحب و ناقل بیماري به انسان 30903
3,300,000 مبارزه با جانوران مضر شهري 309030119
6,583,000 ایمنی و مدیریت بحران 40000
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اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

6,583,000 کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 40300
6,583,000 افزایش ایمنی اماکن 40306
2,583,000 افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 403060219
4,000,000 الیروبی کانال ها،مسیل ها و حوضچه هاي رسوبگیر 403060419

745,537,323 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
743,409,323 امور پشتیبانی 60800

34,095,866 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
17,176,328 حقوق کارمندان  ثابت 608010219
15,149,626 دستمزد کارگران رسمی 608010319
1,769,912 حقوق مامورین انتظامی 608010419

356,714,042 مزایا و کمک ها 60802
136,091,438 مزایاي کارمندان ثابت 608020219

9,817,683 هزینه ناهار 608020319
3,591,022 مزایاي کارگران رسمی 608020419
3,504,425 مزایاي مامورین انتظامی 608020519

111,780,265 فوق العاده ،اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاري 608020619
68,426,272 بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی 3درصد پس انداز 608020719
5,652,605 کمک غیر نقدي ، کمک  عائله مندي ، بن کاالهاي اساسی کارگران و ایاب و ذهاب 608020819

17,850,332 پاداش و عیدي 608020919
990,000 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803
990,000 پست، اینترنت و تلفن 608030419

27,000,000 اجاره بهاء و کرایه 60804
27,000,000 کرایه وسائط نقلیه 608040119

287,254,415 خدمات قراردادي 60805
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مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

225,000 نگهداري و تعمیرات وسایل اداري 608050219
180,000 نگهداري و تعمیرات جزئی ماشین آالت و وسایط نقلیه 608050319
495,000 تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس 608050419
40,000 خدمات قراردادي،هزینه هاي بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهاي دسته چک و غیره 608050519

1,305,000 حق الجلسه،حق الزحمه ،حق التدریس 608050619
283,659,415 تامین نیروي انسانی شامل کارگري - کارمندي و غیره 608050919

1,350,000 بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزي 608051019
33,350,000 هزینه سوخت 60806
2,900,000 سوخت دستگاههاي حرارتی 608060119
1,150,000 سوخت وسائل نقلیه 608060219
2,000,000 آب بها مصرفی اداري 608060319

10,300,000 بهاي برق مصرفی اداري 608060419
4,500,000 آب بهاي پارکها و میادین 608060519

12,500,000 بهاي برق پارك ها و میادین 608060619
4,005,000 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807

396,000 خرید لوازم جزیی ساختمان 608070119
1,530,000 خرید لوازم مصرفی اداري 608070219

180,000 لوازم یدکی وسائط نقلیه 608070319
225,000 لباس کارکنان و لوازم خواب 608070419

1,530,000 سایرموادو لوازم مصرف شدنی 608070519
144,000 لوازم تنظیف 608070619

2,128,000 دیپلماسی شهري 62200
2,128,000 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201
2,128,000 راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 622010119
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
4,886,060,894 10,000,000 658,403,456 845,378,876 862,159,569 730,006,912 1,066,313,435 713,798,646 جمع کل

836,129,387 10,000,000 157,400,000 263,088,905 199,110,186 83,901,082 122,629,214 0 اجتماعی و فرهنگی 10000

143,112,799 10,000,000 27,900,000 27,076,634 39,239,822 19,514,586 19,381,757 0 توسعه ورزش همگانی 10600

30,000,000 10,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 توسعه و تجهیز فضاهاي ورزشی 10609

30,000,000 10,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 1,883 15,930 متر مربع 1398 1397 منطقه 19 احداث چمن مصنوعی ورزشگاه شهید 
باکري 106090419

113,112,799 0 7,900,000 27,076,634 39,239,822 19,514,586 19,381,757 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی 10610

54,856,848 0 1,400,000 1,077,400 13,483,105 19,514,586 19,381,757 0 2,000 700 متر مربع 1397 1397 منطقه 19 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، 
سطح منطقه 106100119

58,255,951 0 6,500,000 25,999,234 25,756,717 0 0 0 10,000 650 متر مربع 1397 1397 منطقه 19 کمک به استادیوم شهید کاظمی 106100219

377,604,476 0 58,000,000 148,096,941 83,544,686 22,495,922 65,466,927 0 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700

336,361,078 0 48,000,000 140,299,811 76,721,720 15,524,392 55,815,155 0
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن

مذهبی 10702

77,013,441 0 8,000,000 25,590,000 22,754,606 7,074,000 13,594,835 0 28,839 2,650 متر مربع 1397 1393 منطقه 19 کمک به مرمت و مقاوم سازي مسجد 
اثنی عشر 107020519

80,627,276 0 9,000,000 26,495,970 20,099,594 7,675,392 17,356,320 0 49,772 1,620 متر مربع 1397 1393 منطقه 19 مرمت و مقاوم سازي مسجد حضرت 
صاحب الزمان(عج) عبدل آباد جنوبی 107020619

72,191,520 0 8,000,000 30,720,000 15,217,520 625,000 17,629,000 0 41,051 1,400 متر مربع 1397 1393 منطقه 19 کمک به مرمت و مقاوم سازي مسجد 
حضرت ابوالفضل نعمت آباد 107020719

89,028,841 0 13,000,000 49,993,841 18,650,000 150,000 7,235,000 0 52,945 1,370 متر مربع 1397 1393 منطقه 19 کمک به ساخت و توسعه مسجد محله 
شماره(5) رسالت 107021419

13,500,000 0 6,000,000 7,500,000 0 0 0 0 250,000 24
تعداد 
مسجد 1397 1397 منطقه 19 کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، 

سطح منطقه 107021719

4,000,000 0 4,000,000 0 0 0 0 0 4,444 900 متر مربع 1397 1397 منطقه 19 احداث مقبره الشهداء گمنام بوستان 22 
بهمن و بوستان شقایق 107021819

41,243,398 0 10,000,000 7,797,130 6,822,966 6,971,530 9,651,772 0 حمایت از توسعه و تجهیز مدارس 10720
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 
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عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  
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سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

41,243,398 0 10,000,000 7,797,130 6,822,966 6,971,530 9,651,772 0 90,909 110
تعداد 
مدرسه 1397 1397 منطقه 19 کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح 

منطقه 107200119

315,412,112 0 71,500,000 87,915,330 76,325,678 41,890,574 37,780,530 0
توسعه فضاهاي فرهنگی، اجتماعی و 

هنري 10800

110,666,892 0 18,000,000 23,242,715 29,918,152 19,265,373 20,240,652 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی و هنري 10809

86,019,440 0 11,000,000 15,263,600 20,249,815 19,265,373 20,240,652 0 2,500 4,400 متر مربع 1397 1397 منطقه 19 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی و 
هنري، سطح منطقه 108090119

24,647,452 0 7,000,000 7,979,115 9,668,337 0 0 0 444,472 16 هکتار 1397 1397 منطقه 19 نگهداري بوستان والیت 108090219

98,772,872 0 40,000,000 40,000,000 18,772,872 0 0 0 توسعه و تجهیز سراي محله 10811

98,772,872 0 40,000,000 40,000,000 18,772,872 0 0 0 47,035 2,100 متر مربع 1397 1394 منطقه 19 توسعه و تجهیز سراي محله ، اسماعیل 
آباد 108110519

105,972,348 0 13,500,000 24,672,615 27,634,654 22,625,201 17,539,878 0 تعمیر و تجهیز سراي محله 10812

105,972,348 0 13,500,000 24,672,615 27,634,654 22,625,201 17,539,878 0 1,500 9,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 19 تعمیر و تجهیز سراي محله، سطح منطقه 108120119

2,273,574,347 0 281,850,000 303,602,228 270,083,240 284,204,042 458,034,624 675,800,213 حمل و نقل و ترافیک 20000

68,675,505 0 13,650,000 12,205,000 8,405,212 14,647,194 19,768,099 0
توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و

نیمه عمومی غیرریلی 20200

24,236,099 0 5,600,000 3,005,000 2,729,440 6,500,000 6,401,659 0
احداث ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی 

غیرریلی 20203

15,834,440 0 2,800,000 2,000,000 2,034,440 4,000,000 5,000,000 0 400,000 7 ایستگاه 1397 1397 منطقه 19 احداث ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی 
غیرریلی، سطح منطقه 202030119

8,401,659 0 2,800,000 1,005,000 695,000 2,500,000 1,401,659 0 2,000 1,400 متر مربع 1397 1397 منطقه 19 نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس 
سطح منطقه 202030219

44,439,406 0 8,050,000 9,200,000 5,675,772 8,147,194 13,366,440 0
تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل و نقل 

عمومی غیر ریلی 20210

32,487,455 0 6,300,000 7,200,000 4,318,772 5,787,164 8,881,519 0 20,000 315 ایستگاه 1397 1397 منطقه 19 تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل و نقل 
عمومی غیرریلی، سطح منطقه 202100119

11,951,951 0 1,750,000 2,000,000 1,357,000 2,360,030 4,484,921 0 200 8,750 متر مربع 1397 1397 منطقه 19 تعمیر و تجهیز پل پیاده همسطح 
ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه 202100219
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مبالغ به هزار ریال
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عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 
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عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
354,075,639 0 63,100,000 71,838,000 73,664,201 70,157,670 75,315,768 0 افزایش ایمنی و بهره وري معابر 20400

96,505,406 0 17,200,000 19,688,000 16,306,703 22,279,523 21,031,180 0 اجراي عالیم افقی ترافیکی 20408

96,505,406 0 17,200,000 19,688,000 16,306,703 22,279,523 21,031,180 0 17,200,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 19 اجراي عالیم افقی ترافیکی، سطح منطقه 204080119

27,645,237 0 6,300,000 7,200,000 8,257,805 2,755,088 3,132,344 0 تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی 20410

27,645,237 0 6,300,000 7,200,000 8,257,805 2,755,088 3,132,344 0 10,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 19 تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی، سطح
منطقه 204100119

170,451,276 0 29,300,000 33,600,000 35,555,241 35,669,238 36,326,797 0
تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی 

معابر 20412

140,448,185 0 23,000,000 26,400,000 29,314,053 32,516,561 29,217,571 0 1,000 23,000 متر 1397 1397 منطقه 19 تعمیر و تعویض گاردریل معابر، سطح 
منطقه 204120119

30,003,091 0 6,300,000 7,200,000 6,241,188 3,152,677 7,109,226 0 1,700 3,706 متر 1397 1397 منطقه 19 تعمیر و تعویض نرده ایمنی معابر، سطح 
منطقه 204120219

1,852,105 0 500,000 150,000 407,000 209,782 585,323 0 نصب چراغ هاي راهنمایی و رانندگی 20414

1,702,105 0 350,000 150,000 407,000 209,782 585,323 0 500,000 1 تقاطع 1397 1397 منطقه 19 نصب چراغ هاي راهنمایی و رانندگی، 
سطح منطقه 204140119

150,000 0 150,000 0 0 0 0 0 150,000 1 تقاطع 1397 1397
نصب چراغ هوشمند و عالیم هشدار 

دهنده و خط کشی جهت گذر دانش 
آموزان

204140219

57,621,615 0 9,800,000 11,200,000 13,137,452 9,244,039 14,240,124 0 تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکی 20417

57,621,615 0 9,800,000 11,200,000 13,137,452 9,244,039 14,240,124 0 14,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 19 تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکی، 
سطح منطقه 204170119

26,502,076 0 6,300,000 7,197,510 2,712,390 4,211,520 6,080,656 0 توسعه و تجهیز پایانه ها 20500

26,502,076 0 6,300,000 7,197,510 2,712,390 4,211,520 6,080,656 0
تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك سوارهاي

درون شهري 20504

26,502,076 0 6,300,000 7,197,510 2,712,390 4,211,520 6,080,656 0 1,000 6,300 متر مربع 1397 1397 منطقه 19 تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك سوارهاي
درون شهري، سطح منطقه 205040119

1,573,732,297 0 162,750,000 171,766,000 130,335,000 149,576,760 283,504,324 675,800,213
روان سازي عبور و مرور وسایل نقلیه 

موتوري 20900
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عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
45,437,108 0 8,300,000 7,200,000 9,455,000 8,855,474 11,626,634 0 طراحی و اصالح هندسی معابر 20914

45,437,108 0 8,300,000 7,200,000 9,455,000 8,855,474 11,626,634 0 2,500 3,320 متر مربع 1397 1397 منطقه 19 طراحی و اصالح هندسی معابر، سطح 
منطقه 209140119

893,448,673 0 55,500,000 46,420,000 16,280,000 39,596,584 59,851,876 675,800,213 احداث و توسعه معابر غیر بزرگراهی 20920

542,697,082 0 26,000,000 38,000,000 8,140,000 24,000,405 34,851,883 411,704,794 3,500 147,628 متر مربع 1397 1384 منطقه 19 (احداث خیابان شقایق (تملک و اجرا 209200119

350,751,591 0 29,500,000 8,420,000 8,140,000 15,596,179 24,999,993 264,095,419 3,203 111,569 متر مربع 1397 1389 منطقه 19 (احداث خیابان شکوفه (تملک و اجرا 209200219

50,000,000 0 50,000,000 0 0 0 0 0 تعریض معابر غیر بزرگراهی 20921

50,000,000 0 50,000,000 0 0 0 0 0 1,293 38,670 متر مربع 1397 1397 منطقه 19 بهسازي معابر خاکی سطح منطقه 209210119

65,190,000 0 12,350,000 19,840,000 33,000,000 0 0 0 تعمیر و مرمت بزرگراه ها 20923

65,190,000 0 12,350,000 19,840,000 33,000,000 0 0 0 854 82,000 متر مربع 1397 1395 منطقه 19 مرمت و نگهداري بزرگراه ها ، ساماندهی 
و بهسازي اتوبان خلیج فارس 209230319

383,987,516 0 20,500,000 67,000,000 35,610,000 83,024,834 177,852,682 0
مرمت معابر غیر بزرگراهی شامل لکه 

گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري و 
همسطح سازي دریچه ها

20925

383,987,516 0 20,500,000 67,000,000 35,610,000 83,024,834 177,852,682 0 100 205,000
متر مربع بر
سانتیمتر 1397 1397 منطقه 19 لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري

و همسطح سازي دریچه ها، سطح منطقه 209250119

75,869,000 0 6,300,000 7,306,000 9,990,000 18,099,868 34,173,132 0 نصب و ترمیم سنگدال و جداول 20926

75,869,000 0 6,300,000 7,306,000 9,990,000 18,099,868 34,173,132 0 1,000 6,300 متر 1397 1397 منطقه 19 نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح 
منطقه 209260119

59,800,000 0 9,800,000 24,000,000 26,000,000 0 0 0
بهسازي و نوسازي معابر غیربزرگراهی 

شامل تراش و روکش اساسی 20928

59,800,000 0 9,800,000 24,000,000 26,000,000 0 0 0 100 98,000
متر مربع بر
سانتیمتر 1397 1397 منطقه 19 بهسازي و نوسازي معابر غیر بزرگراهی، 

سطح منطقه 209280119

26,665,487 0 6,200,000 4,000,000 4,809,258 4,190,987 7,465,242 0
روان سازي عبور و مرور معلولین و 

سالمندان 21300

26,665,487 0 6,200,000 4,000,000 4,809,258 4,190,987 7,465,242 0
بهسازي معابرجهت تردد معلولین و 

سالمندان 21302
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26,665,487 0 6,200,000 4,000,000 4,809,258 4,190,987 7,465,242 0 2,000 3,100 متر مربع 1397 1397 منطقه 19 بهسازي معابر جهت تردد معلولین و 
سالمندان، سطح منطقه 213020119

216,557,570 0 28,450,000 34,995,718 48,808,905 41,030,445 63,272,502 0 روان سازي عبور و مرور پیاده 21400

191,569,796 0 24,500,000 27,991,440 39,750,000 37,605,065 61,723,291 0
مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح

سازي دریچه 21402

189,730,296 0 22,660,500 27,991,440 39,750,000 37,605,065 61,723,291 0 1,000 22,661 متر مربع 1397 1397 منطقه 19 مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح
سازي دریچه، سطح منطقه 214020119

1,839,500 0 1,839,500 0 0 0 0 0 1,839,500 1 ندارد 1397 1397 مناسب سازي وضعیت حمل و نقل و 
(ترافیک (شهر دوستدار کودك 214020219

3,957,445 0 1,050,000 447,640 1,133,311 951,494 375,000 0 احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده 21403

3,957,445 0 1,050,000 447,640 1,133,311 951,494 375,000 0 40,000 26
متر طول 
عرشه 1397 1397 منطقه 19 احداث پل عابر پیاده سطح منطقه 214030119

11,230,329 0 2,100,000 2,556,638 2,925,594 2,473,886 1,174,211 0 تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابرپیاده 21404

11,230,329 0 2,100,000 2,556,638 2,925,594 2,473,886 1,174,211 0 2,000 1,050
متر طول 
عرشه 1397 1397 منطقه 19 تعمیر و تجهیز پل عابر پیاده سطح 

منطقه 214040119

9,800,000 0 800,000 4,000,000 5,000,000 0 0 0
بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه 

ها 21406

9,800,000 0 800,000 4,000,000 5,000,000 0 0 0 1,000 800 متر مربع 1397 1397 منطقه 19 بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه 
ها، سطح منطقه 214060119

7,365,773 0 1,400,000 1,600,000 1,348,274 389,466 2,628,033 0
آموزش و ترویج امور حمل و نقل و 

ترافیک 21800

7,365,773 0 1,400,000 1,600,000 1,348,274 389,466 2,628,033 0
تعمیر و تجهیز پارك هاي آموزش 

ترافیک 21803

7,365,773 0 1,400,000 1,600,000 1,348,274 389,466 2,628,033 0 150 9,333 متر مربع 1397 1397 منطقه 19 تعمیر و تجهیز پارك هاي آموزش 
ترافیک، سطح منطقه 218030119

1,616,211,918 0 199,853,456 255,598,193 340,298,651 334,999,263 447,463,922 37,998,433 خدمات شهري 30000

1,041,879,390 0 122,053,456 178,107,044 216,906,976 226,702,232 298,109,682 0
توسعه و مدیریت فضاي سبز شهري و 

پیراشهري 30100
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
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کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
341,221,560 0 49,000,000 69,887,915 53,396,586 77,079,121 91,857,938 0 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري 30103

341,221,560 0 49,000,000 69,887,915 53,396,586 77,079,121 91,857,938 0 500 98,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 19 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري،
سطح منطقه 301030119

527,512,900 0 42,953,456 65,222,202 137,826,635 117,548,103 163,962,504 0
باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها 

وفضاي سبز 30104

366,371,465 0 31,598,896 43,627,148 104,321,769 80,661,390 106,162,262 0 1,500 21,066 متر مربع 1397 1397 منطقه 19 بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و 
فضاي سبز، سطح منطقه 301040119

141,456,807 0 6,664,560 16,235,054 29,004,866 34,437,380 55,114,947 0 530 12,568 متر مربع 1397 1397 منطقه 19 نگهداري بوستان والیت 301040219

19,684,628 0 4,690,000 5,360,000 4,500,000 2,449,333 2,685,295 0 150 31,267 عدد 1397 1397 منطقه 19 تامین درخت، درختچه و گل و گیاه 
سطح منطقه 301040319

173,144,930 0 30,100,000 42,996,927 25,683,755 32,075,008 42,289,240 0
طراحی و اجراي شبکه هاي آبرسانی 

فضاي سبز 30107

173,144,930 0 30,100,000 42,996,927 25,683,755 32,075,008 42,289,240 0 750 40,133 متر مربع 1397 1397 منطقه 19 طراحی و اجراي شبکه هاي آبرسانی 
فضاي سبز، سطح منطقه 301070119

227,439,641 0 30,490,000 28,899,088 39,860,885 42,065,696 48,125,539 37,998,433 زیباسازي منظر شهري 30200

66,354,411 0 8,120,000 9,280,000 12,821,761 14,795,069 21,337,581 0 رنگ آمیزي و پاکسازي نما 30201

66,354,411 0 8,120,000 9,280,000 12,821,761 14,795,069 21,337,581 0 40 203,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 19 رنگ آمیزي و پاکسازي نما، سطح منطقه 302010119

20,052,376 0 4,550,000 3,249,999 4,082,350 4,824,147 3,345,880 0
تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، تزئینی، 

مجسمه و تندیس 30203

20,052,376 0 4,550,000 3,249,999 4,082,350 4,824,147 3,345,880 0 6,500,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 19 تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، تزیینی، 
مجسمه و تندیس، سطح منطقه 302030119

104,880,001 0 11,100,000 9,096,797 14,498,730 13,693,470 18,492,571 37,998,433 ساماندهی میادین و معابر خاص شهر 30204

57,303,805 0 9,100,000 8,096,801 11,814,730 8,693,470 7,600,371 11,998,433 3,705 2,456 متر مربع 1397 1397 منطقه 19 ساماندهی میادین و معابر خاص شهر، 
سطح منطقه 302040119

47,576,196 0 2,000,000 999,996 2,684,000 5,000,000 10,892,200 26,000,000 4,810 10,100 متر مربع 1397 1392 منطقه 19 ساماندهی خیابان خالزیل 302040219

18,721,058 0 3,500,000 4,000,000 3,663,020 5,984,000 1,574,038 0 نورپردازي و زیباسازي معابر 30206

18,721,058 0 3,500,000 4,000,000 3,663,020 5,984,000 1,574,038 0 500 7,000 مورد 1397 1397 منطقه 19 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح 
منطقه 302060119
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 
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عملکرد سال 
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عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

2,512,832 0 420,000 460,292 553,500 600,000 479,040 0
تهیه و نصب پالك شناسایی اماکن و 

معابر 30207

2,512,832 0 420,000 460,292 553,500 600,000 479,040 0 100 4,200 تعداد 1397 1397 منطقه 19 تهیه و نصب پالك شناسایی اماکن و 
معابر، سطح منطقه 302070119

14,918,963 0 2,800,000 2,812,000 4,241,524 2,169,010 2,896,429 0 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی 30208

14,918,963 0 2,800,000 2,812,000 4,241,524 2,169,010 2,896,429 0 500 5,600 متر مربع 1397 1397 منطقه 19 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی، سطح 
منطقه 302080119

6,598,180 0 3,360,000 1,184,991 2,053,189 0 0 0 مدیریت پسماند 30400

6,598,180 0 3,360,000 1,184,991 2,053,189 0 0 0
احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع 

آوري و پردازش پسماند 30406

6,598,180 0 3,360,000 1,184,991 2,053,189 0 0 0 8,000 420 عدد 1397 1397 منطقه 19 خرید مخازن پسماند 304060319

256,134,132 0 31,150,000 35,599,998 60,216,673 51,691,624 77,475,837 0
مدیریت شبکه جمع آوري و دفع آب 

هاي سطحی 30700

17,868,760 0 3,500,000 3,999,998 4,999,843 2,502,719 2,866,200 0
کنترل و پایش آب هاي سطحی و 

زیرزمینی 30702

17,868,760 0 3,500,000 3,999,998 4,999,843 2,502,719 2,866,200 0 875 4,000 متر مکعب 1397 1397 منطقه 19 کنترل و پایش آب هاي سطحی و 
زیرزمینی، سطح منطقه 307020119

37,101,694 0 5,950,000 6,800,000 9,611,840 8,000,000 6,739,854 0 الیروبی و بازسازي قنوات 30706

37,101,694 0 5,950,000 6,800,000 9,611,840 8,000,000 6,739,854 0 400 14,875 متر مکعب 1397 1397 منطقه 19 الیروبی و بازسازي قنوات، سطح منطقه 307060119

122,877,937 0 19,600,000 22,400,000 21,246,995 22,742,702 36,888,240 0

بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعی 
جمع آوري آبهاي سطحی(شامل بهبود 

عملکرد و ظرفیت، اجراي روشهاي نوین 
و سرپوشیده سازي انهار، آشغال و 

(رسوبگیر

30707

122,877,937 0 19,600,000 22,400,000 21,246,995 22,742,702 36,888,240 0 1,000 19,600 متر طول 1397 1397 منطقه 19

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه 
فرعی جمع آوري آبهاي سطحی (شامل 

بهبود عملکرد و ظرفیت، اجراي روش 
هاي نوین و سرپوشیده سازي انهار، 
آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه

307070119
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 
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عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  
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عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

78,285,741 0 2,100,000 2,400,000 24,357,995 18,446,203 30,981,543 0

مرمت و نگهداري شبکه فرعی جمع 
آوري آبهاي سطحی شامل انهار، جداول، 
پل فلزي، دریچه، سنگدال، آشغال گیر و 

رسوبگیر

30708

78,285,741 0 2,100,000 2,400,000 24,357,995 18,446,203 30,981,543 0 500 4,200 متر طول 1397 1397 منطقه 19

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه 
فرعی جمع آوري آبهاي سطحی (شامل 
انهار، جداول، پل فلزي، دریچه، سنگدال،

آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه

307080119

84,160,575 0 12,800,000 11,807,072 21,260,928 14,539,711 23,752,864 0
توسعه و نگهداري تأسیسات وتسهیالت 

خدمات شهري 31000

4,537,938 0 700,000 298,960 1,540,000 1,000,000 998,978 0
احداث سرویس هاي بهداشتی عمومی در

معابر 31001

4,537,938 0 700,000 298,960 1,540,000 1,000,000 998,978 0 100,000 7 چشمه 1397 1397 منطقه 19 احداث سرویس هاي بهداشتی عمومی در
معابر، سطح منطقه 310010119

59,092,309 0 10,000,000 9,111,002 16,331,910 9,952,487 13,696,910 0 احداث و توسعه محلهاي اسکان کارگري 31006

59,092,309 0 10,000,000 9,111,002 16,331,910 9,952,487 13,696,910 0 14,000 714 متر مربع 1397 1397 منطقه 19 توسعه محل هاي اسکان کارگري، سطح 
منطقه 310060119

20,530,328 0 2,100,000 2,397,110 3,389,018 3,587,224 9,056,976 0
تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس 

هاي بهداشتی عمومی در معابر 31008

20,530,328 0 2,100,000 2,397,110 3,389,018 3,587,224 9,056,976 0 10,000 210 چشمه 1397 1397 منطقه 19
تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس 
هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح 

منطقه
310080119

29,334,709 0 13,000,000 2,170,000 13,877,067 287,642 0 0 شهرسازي و معماري 50000

29,334,709 0 13,000,000 2,170,000 13,877,067 287,642 0 0 ساماندهی و نوسازي بافت هاي فرسوده 50600

29,334,709 0 13,000,000 2,170,000 13,877,067 287,642 0 0
هماهنگی تامین زیرساخت ها وایجاد 
محرك توسعه دربافت هاي فرسوده 

شهري
50601

29,334,709 0 13,000,000 2,170,000 13,877,067 287,642 0 0 4,500 2,889 متر مربع 1397 1397 منطقه 19 ساماندهی ونوسازي بافتهاي فرسوده 
منطقه 19 506010119

130,810,533 0 6,300,000 20,919,550 38,790,425 26,614,883 38,185,675 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
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مبالغ به هزار ریال
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عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

130,810,533 0 6,300,000 20,919,550 38,790,425 26,614,883 38,185,675 0
تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان هاي 

اداري 60600

130,810,533 0 6,300,000 20,919,550 38,790,425 26,614,883 38,185,675 0
بازسازي و تعمیرات اساسی ساختمان 

هاي اداري 60603

130,810,533 0 6,300,000 20,919,550 38,790,425 26,614,883 38,185,675 0 5,000 1,260 متر مربع 1397 1397 منطقه 19 مقاوم سازي، بازسازي و تعمیرات اساسی
ساختمان هاي اداري، سطح منطقه 606030119

308 

جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 منطقه 19
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 
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1,338,727,670 جمع کل
11,400,000 اجتماعی و فرهنگی 10000
5,400,000 پیشگیري،کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی 10400
5,400,000 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
5,400,000 نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 104030420
6,000,000 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700
6,000,000 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10716
2,500,000 اجراي برنامه هاي ارزشی و معنوي 107160120
3,500,000 ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 107160220

562,500 حمل و نقل و ترافیک 20000
562,500 آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک 21800
562,500 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیک 21801
562,500 آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 218010120

433,400,000 خدمات شهري 30000
198,000,000 توسعه و مدیریت فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
198,000,000 نگهداري فضاهاي سبز 30106
198,000,000 نگهداري فضاي سبز 301060120
232,000,000 مدیریت پسماند 30400
232,000,000 رفت و روب شهري 30408
232,000,000 رفت و روب شهري 304080120

3,400,000 بهبود محیط زیست شهري 30900
3,400,000 کنترل جمعیت حیوانات بالصاحب و ناقل بیماري به انسان 30903
3,400,000 مبارزه با جانوران مضر شهري 309030120

11,821,000 ایمنی و مدیریت بحران 40000
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

11,821,000 کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 40300
11,821,000 افزایش ایمنی اماکن 40306
3,321,000 افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 403060220
8,500,000 الیروبی کانال ها،مسیل ها و حوضچه هاي رسوبگیر 403060420

881,544,170 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
879,024,170 امور پشتیبانی 60800

31,698,886 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
24,500,768 حقوق کارمندان  ثابت 608010220
5,723,192 دستمزد کارگران رسمی 608010320
1,474,926 حقوق مامورین انتظامی 608010420

473,249,163 مزایا و کمک ها 60802
194,124,424 مزایاي کارمندان ثابت 608020220

12,637,120 هزینه ناهار 608020320
1,356,608 مزایاي کارگران رسمی 608020420
2,920,354 مزایاي مامورین انتظامی 608020520

143,881,265 فوق العاده ،اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاري 608020620
88,076,894 بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی 3درصد پس انداز 608020720
7,275,917 کمک غیر نقدي ، کمک  عائله مندي ، بن کاالهاي اساسی کارگران و ایاب و ذهاب 608020820

22,976,581 پاداش و عیدي 608020920
990,000 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803
990,000 پست، اینترنت و تلفن 608030420

32,850,000 اجاره بهاء و کرایه 60804
32,850,000 کرایه وسائط نقلیه 608040120

303,204,121 خدمات قراردادي 60805
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

2,250,000 نگهداري و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات 608050120
117,000 نگهداري و تعمیرات وسایل اداري 608050220
288,000 نگهداري و تعمیرات جزئی ماشین آالت و وسایط نقلیه 608050320
540,000 تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس 608050420
40,000 خدمات قراردادي،هزینه هاي بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهاي دسته چک و غیره 608050520

1,710,000 حق الجلسه،حق الزحمه ،حق التدریس 608050620
295,159,121 تامین نیروي انسانی شامل کارگري - کارمندي و غیره 608050920

3,100,000 بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزي 608051020
32,730,000 هزینه سوخت 60806
3,800,000 سوخت دستگاههاي حرارتی 608060120

630,000 سوخت وسائل نقلیه 608060220
1,500,000 آب بها مصرفی اداري 608060320

13,000,000 بهاي برق مصرفی اداري 608060420
2,800,000 آب بهاي پارکها و میادین 608060520

11,000,000 بهاي برق پارك ها و میادین 608060620
4,302,000 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807

405,000 خرید لوازم جزیی ساختمان 608070120
1,035,000 خرید لوازم مصرفی اداري 608070220

180,000 لوازم یدکی وسائط نقلیه 608070320
117,000 لباس کارکنان و لوازم خواب 608070420

2,520,000 سایرموادو لوازم مصرف شدنی 608070520
45,000 لوازم تنظیف 608070620

2,520,000 دیپلماسی شهري 62200
2,520,000 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

2,520,000 راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 622010120
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
4,558,820,175 40,000,000 910,150,624 736,969,347 856,933,792 1,037,427,683 911,904,593 65,434,136 جمع کل

632,267,192 10,000,000 159,600,000 102,380,169 129,019,364 135,221,317 96,046,342 0 اجتماعی و فرهنگی 10000

225,307,570 10,000,000 45,000,000 22,629,610 47,612,244 54,159,156 45,906,560 0 توسعه ورزش همگانی 10600

119,988,709 10,000,000 40,000,000 21,058,495 15,851,298 19,712,933 13,365,983 0 توسعه و تجهیز فضاهاي ورزشی 10609

89,988,709 0 20,000,000 21,058,495 15,851,298 19,712,933 13,365,983 0 3,000 6,667 متر مربع 1397 1397 منطقه 20 توسعه و تجهیز زمین هاي ورزشی روباز 
و چمن مصنوعی، سطح منطقه 106090320

30,000,000 10,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 24,000 1,250 متر مربع 1398 1397 منطقه 20 احداث خانه کشتی جوانمرد 106090820

105,318,861 0 5,000,000 1,571,115 31,760,946 34,446,223 32,540,577 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی 10610

105,318,861 0 5,000,000 1,571,115 31,760,946 34,446,223 32,540,577 0 2,000 2,500 متر مربع 1397 1397 منطقه 20 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، 
سطح منطقه 106100120

175,497,469 0 53,600,000 39,906,232 34,160,939 34,742,010 13,088,288 0 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700

82,595,233 0 32,000,000 23,964,872 11,653,671 13,747,090 1,229,600 0
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن

مذهبی 10702

36,036,558 0 10,000,000 11,871,564 7,384,904 6,118,090 662,000 0 32,637 1,200 متر مربع 1397 1393 منطقه 20 کمک به ساخت و توسعه  مسجد امام 
(رضا(ع 107021020

30,187,731 0 10,000,000 7,722,364 4,268,767 7,629,000 567,600 0 27,054 1,200 متر مربع 1397 1393 منطقه 20 کمک به ساخت و توسعه مسجد امام 
(حسن عسگري(ع 107021120

13,370,944 0 9,000,000 4,370,944 0 0 0 0 208,500 43
تعداد 
مسجد 1397 1397 منطقه 20 کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، 

سطح منطقه 107022320

3,000,000 0 3,000,000 0 0 0 0 0 5,000 600 متر مربع 1397 1397 منطقه 20 (کمک به بازسازي امام زاده ابوالحسن (ع 107022620

92,902,236 0 21,600,000 15,941,360 22,507,268 20,994,920 11,858,688 0 حمایت از توسعه و تجهیز مدارس 10720

92,902,236 0 21,600,000 15,941,360 22,507,268 20,994,920 11,858,688 0 300,000 72
تعداد 
مدرسه 1397 1397 منطقه 20 کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح 

منطقه 107200120

231,462,153 0 61,000,000 39,844,327 47,246,181 46,320,151 37,051,494 0
توسعه فضاهاي فرهنگی، اجتماعی و 

هنري 10800

29,919,000 0 20,000,000 9,919,000 0 0 0 0 توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري 10801

29,919,000 0 20,000,000 9,919,000 0 0 0 0 1,481 27,000 متر مربع 1397 1396 منطقه 20 ایجاد زیر ساخت شهربازي 108011120
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
50,909,635 0 12,000,000 6,298,944 6,843,159 18,102,537 7,664,995 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی و هنري 10809

50,909,635 0 12,000,000 6,298,944 6,843,159 18,102,537 7,664,995 0 1,200 10,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 20 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی و 
هنري، سطح منطقه 108090120

15,250,259 0 5,000,000 4,742,770 0 0 5,507,489 0 توسعه و تجهیز سراي محله 10811

15,250,259 0 5,000,000 4,742,770 0 0 5,507,489 0 21,256 1,200 متر مربع 1397 1393 منطقه 20 توسعه و تجهیز سراي محله، حمزه آباد 108110820

135,383,259 0 24,000,000 18,883,613 40,403,022 28,217,614 23,879,010 0 تعمیر و تجهیز سراي محله 10812

135,383,259 0 24,000,000 18,883,613 40,403,022 28,217,614 23,879,010 0 2,112 11,366 متر مربع 1397 1397 منطقه 20 تعمیر و تجهیز سراي محله، سطح منطقه 108120120

1,707,469,595 30,000,000 338,800,000 306,002,233 253,928,139 415,319,131 360,933,292 2,486,800 حمل و نقل و ترافیک 20000

56,325,848 0 12,400,000 8,218,075 16,361,700 11,096,215 8,249,858 0
توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و

نیمه عمومی غیرریلی 20200

25,202,559 0 6,000,000 4,125,474 7,862,587 4,579,856 2,634,642 0
احداث ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی 

غیرریلی 20203

7,916,239 0 2,000,000 1,120,000 4,098,671 207,860 489,708 0 666,000 3 ایستگاه 1397 1397 منطقه 20 احداث ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی 
غیرریلی، سطح منطقه 202030120

17,286,320 0 4,000,000 3,005,474 3,763,916 4,371,996 2,144,934 0 2,000 2,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 20 نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس 
سطح منطقه 202030220

31,123,289 0 6,400,000 4,092,601 8,499,113 6,516,359 5,615,216 0
تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل و نقل 

عمومی غیر ریلی 20210

23,916,995 0 4,400,000 3,091,782 6,499,113 5,179,027 4,747,073 0 20,000 220 ایستگاه 1397 1397 منطقه 20 تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل و نقل 
عمومی غیرریلی، سطح منطقه 202100120

7,206,294 0 2,000,000 1,000,819 2,000,000 1,337,332 868,143 0 200 10,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 20 تعمیر و تجهیز پل پیاده همسطح 
ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه 202100220

292,307,172 0 73,000,000 64,177,888 48,511,067 65,956,096 40,662,121 0 افزایش ایمنی و بهره وري معابر 20400

117,968,710 0 20,000,000 24,018,581 22,632,283 33,493,206 17,824,640 0 اجراي عالیم افقی ترافیکی 20408

117,968,710 0 20,000,000 24,018,581 22,632,283 33,493,206 17,824,640 0 20,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 20 اجراي عالیم افقی ترافیکی، سطح منطقه 204080120

30,742,238 0 13,500,000 9,624,169 2,317,000 3,401,149 1,899,920 0 تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی 20410
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

30,742,238 0 13,500,000 9,624,169 2,317,000 3,401,149 1,899,920 0 13,500,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 20 تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی، سطح
منطقه 204100120

66,586,878 0 19,700,000 13,450,615 12,983,184 12,608,515 7,844,564 0
تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی 

معابر 20412

57,024,042 0 17,000,000 11,829,729 10,983,184 10,898,439 6,312,690 0 1,143 14,875 متر 1397 1397 منطقه 20 تعمیر و تعویض گاردریل معابر، سطح 
منطقه 204120120

9,562,836 0 2,700,000 1,620,886 2,000,000 1,710,076 1,531,874 0 2,000 1,350 متر 1397 1397 منطقه 20 تعمیر و تعویض نرده ایمنی معابر، سطح 
منطقه 204120220

22,382,600 0 4,800,000 3,980,000 5,578,600 5,000,000 3,024,000 0 نصب چراغ هاي راهنمایی و رانندگی 20414

22,232,600 0 4,650,000 3,980,000 5,578,600 5,000,000 3,024,000 0 500,000 9 تقاطع 1397 1397 منطقه 20 نصب چراغ هاي راهنمایی و رانندگی، 
سطح منطقه 204140120

150,000 0 150,000 0 0 0 0 0 150,000 1 تقاطع 1397 1397
نصب چراغ هوشمند و عالیم هشدار 

دهنده و خط کشی جهت گذر دانش 
آموزان

204140220

54,626,746 0 15,000,000 13,104,523 5,000,000 11,453,226 10,068,997 0 تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکی 20417

54,626,746 0 15,000,000 13,104,523 5,000,000 11,453,226 10,068,997 0 15,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 20 تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکی، 
سطح منطقه 204170120

72,992,467 0 11,500,000 17,894,040 13,485,845 1,615,780 26,010,002 2,486,800 توسعه و تجهیز پایانه ها 20500

68,207,429 0 10,000,000 17,894,040 10,463,207 1,353,380 26,010,002 2,486,800
احداث و توسعه پایانه ها و پارك 

سوارهاي درون شهري 20501

68,207,429 0 10,000,000 17,894,040 10,463,207 1,353,380 26,010,002 2,486,800 1,758 40,000 متر مربع 1397 1392 منطقه 20 احداث و توسعه پارك سوار جوانمرد 205010120

4,785,038 0 1,500,000 0 3,022,638 262,400 0 0
تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك سوارهاي

درون شهري 20504

4,785,038 0 1,500,000 0 3,022,638 262,400 0 0 1,500 1,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 20 تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك سوارهاي
درون شهري، سطح منطقه 205040120

962,419,791 10,000,000 173,500,000 173,217,333 127,712,628 259,550,995 218,438,835 0
روان سازي عبور و مرور وسایل نقلیه 

موتوري 20900

36,965,088 0 11,500,000 7,194,631 6,233,504 8,850,904 3,186,049 0 طراحی و اصالح هندسی معابر 20914
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

36,965,088 0 11,500,000 7,194,631 6,233,504 8,850,904 3,186,049 0 2,400 4,792 متر مربع 1397 1397 منطقه 20 طراحی و اصالح هندسی معابر، سطح 
منطقه 209140120

10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 0 0 احداث و توسعه معابر غیر بزرگراهی 20920

10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 0 0 2,000 5,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 20 بهسازي معابر خاکی دولت آباد 209200120

95,287,509 10,000,000 10,000,000 2,713,970 7,221,638 29,328,781 36,023,120 0 تعریض معابر غیر بزرگراهی 20921

95,287,509 10,000,000 10,000,000 2,713,970 7,221,638 29,328,781 36,023,120 0 3,650 27,826 متر مربع 1398 1393 منطقه 20 تعریض گذر و بهسازي معابر اطراف حرم 209210220

628,945,216 0 85,000,000 98,030,315 69,260,076 207,894,119 168,760,706 0
مرمت معابر غیر بزرگراهی شامل لکه 

گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري و 
همسطح سازي دریچه ها

20925

628,945,216 0 85,000,000 98,030,315 69,260,076 207,894,119 168,760,706 0 136 626,382
متر مربع بر
سانتیمتر 1397 1397 منطقه 20 لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري

و همسطح سازي دریچه ها، سطح منطقه 209250120

46,962,916 0 7,000,000 7,200,000 8,816,765 13,477,191 10,468,960 0 نصب و ترمیم سنگدال و جداول 20926

46,962,916 0 7,000,000 7,200,000 8,816,765 13,477,191 10,468,960 0 900 7,778 متر 1397 1397 منطقه 20 نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح 
منطقه 209260120

144,259,062 0 50,000,000 58,078,417 36,180,645 0 0 0
بهسازي و نوسازي معابر غیربزرگراهی 

شامل تراش و روکش اساسی 20928

144,259,062 0 50,000,000 58,078,417 36,180,645 0 0 0 156 320,513
متر مربع بر
سانتیمتر 1397 1397 منطقه 20 بهسازي و نوسازي معابر غیر بزرگراهی، 

سطح منطقه 209280120

31,802,957 0 12,600,000 3,364,590 4,958,423 5,843,619 5,036,325 0
روان سازي عبور و مرور معلولین و 

سالمندان 21300

31,802,957 0 12,600,000 3,364,590 4,958,423 5,843,619 5,036,325 0
بهسازي معابرجهت تردد معلولین و 

سالمندان 21302

31,802,957 0 12,600,000 3,364,590 4,958,423 5,843,619 5,036,325 0 5,000 2,520 متر مربع 1397 1397 منطقه 20 بهسازي معابر جهت تردد معلولین و 
سالمندان، سطح منطقه 213020120

264,673,043 20,000,000 49,300,000 36,140,511 39,254,359 64,149,683 55,828,490 0 روان سازي عبور و مرور پیاده 21400

124,986,737 0 20,000,000 15,622,239 22,798,715 39,159,958 27,405,825 0 احداث و تجهیز پیاده روها 21401

124,986,737 0 20,000,000 15,622,239 22,798,715 39,159,958 27,405,825 0 3,000 6,667 متر مربع 1397 1397 منطقه 20 احداث و تجهیز پیاده روها، سطح منطقه 214010120
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

58,134,120 0 7,000,000 10,391,007 5,083,965 13,570,289 22,088,859 0
مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح

سازي دریچه 21402

56,294,620 0 5,160,500 10,391,007 5,083,965 13,570,289 22,088,859 0 1,000 5,161 متر مربع 1397 1397 منطقه 20 مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح
سازي دریچه، سطح منطقه 214020120

1,839,500 0 1,839,500 0 0 0 0 0 1,839,500 1 ندارد 1397 1397 مناسب سازي وضعیت حمل و نقل و 
(ترافیک (شهر دوستدار کودك 214020220

14,167,383 0 4,000,000 2,492,142 3,461,360 1,098,681 3,115,200 0 احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده 21403

14,167,383 0 4,000,000 2,492,142 3,461,360 1,098,681 3,115,200 0 25,000 160
متر طول 
عرشه 1397 1397 منطقه 20 احداث پل عابر پیاده سطح منطقه 214030120

25,284,803 0 4,000,000 3,635,123 4,110,319 10,320,755 3,218,606 0 تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابرپیاده 21404

25,284,803 0 4,000,000 3,635,123 4,110,319 10,320,755 3,218,606 0 2,000 2,000
متر طول 
عرشه 1397 1397 منطقه 20 تعمیر و تجهیز پل عابر پیاده سطح 

منطقه 214040120

32,050,000 20,000,000 10,000,000 500,000 1,550,000 0 0 0 احداث و تجهیز پیاده راه ها 21405

32,050,000 20,000,000 10,000,000 500,000 1,550,000 0 0 0 14,620 2,500 متر مربع 1398 1394 منطقه 20 مطالعه و اجراء پیاده راه بی بی شهربانو 214050120

10,050,000 0 4,300,000 3,500,000 2,250,000 0 0 0
بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه 

ها 21406

10,050,000 0 4,300,000 3,500,000 2,250,000 0 0 0 1,000 4,300 متر مربع 1397 1397 منطقه 20 بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه 
ها، سطح منطقه 214060120

9,288,848 0 500,000 18,000 0 4,500,000 4,270,848 0
روان سازي عبور و مرور وسایل نقلیه 

غیرموتوري 21500

9,288,848 0 500,000 18,000 0 4,500,000 4,270,848 0
تعمیر، تجهیز و بهسازي نگهداري 

تجهیزات سامانه دوچرخه 21503

9,288,848 0 500,000 18,000 0 4,500,000 4,270,848 0 1,600 313 دستگاه 1397 1397 منطقه 20 بهسازي و نگهداري تجهیزات سامانه 
دوچرخه، سطح منطقه 215030120

17,659,469 0 6,000,000 2,971,796 3,644,117 2,606,743 2,436,813 0
آموزش و ترویج امور حمل و نقل و 

ترافیک 21800

17,659,469 0 6,000,000 2,971,796 3,644,117 2,606,743 2,436,813 0
تعمیر و تجهیز پارك هاي آموزش 

ترافیک 21803
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
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سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

17,659,469 0 6,000,000 2,971,796 3,644,117 2,606,743 2,436,813 0 350 17,143 متر مربع 1397 1397 منطقه 20 تعمیر و تجهیز پارك هاي آموزش 
ترافیک، سطح منطقه 218030120

2,004,009,518 0 335,200,000 290,504,713 434,028,553 444,774,763 436,554,153 62,947,336 خدمات شهري 30000

1,111,833,317 0 212,750,000 170,657,541 244,453,512 236,539,170 247,433,094 0
توسعه و مدیریت فضاي سبز شهري و 

پیراشهري 30100

144,953,139 0 50,000,000 22,862,000 9,927,142 4,940,450 57,223,547 0 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه 30102

42,862,000 0 30,000,000 12,862,000 0 0 0 0 1,500 40,000 متر مربع 1397 1396 منطقه 20 احداث بوستان بانوان 301020120

102,091,139 0 20,000,000 10,000,000 9,927,142 4,940,450 57,223,547 0 2,473 45,334 متر مربع 1397 1393 منطقه 20 احداث و توسعه بوستان باغ مینیاتوري 
((دولت آباد قیصریه 301020220

310,961,454 0 47,500,000 57,089,653 75,354,507 78,026,868 52,990,426 0 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري 30103

310,961,454 0 47,500,000 57,089,653 75,354,507 78,026,868 52,990,426 0 500 95,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 20 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري،
سطح منطقه 301030120

532,930,835 0 85,250,000 72,918,584 143,052,500 133,628,580 98,081,171 0
باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها 

وفضاي سبز 30104

457,556,917 0 66,250,000 62,886,967 123,052,500 116,682,674 88,684,776 0 1,769 37,445 متر مربع 1397 1397 منطقه 20 بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و 
فضاي سبز، سطح منطقه 301040120

75,373,918 0 19,000,000 10,031,617 20,000,000 16,945,906 9,396,395 0 150 126,667 تعداد 1397 1397 منطقه 20 تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، 
سطح منطقه 301040220

122,987,889 0 30,000,000 17,787,304 16,119,363 19,943,272 39,137,950 0
طراحی و اجراي شبکه هاي آبرسانی 

فضاي سبز 30107

122,987,889 0 30,000,000 17,787,304 16,119,363 19,943,272 39,137,950 0 550 54,546 متر مربع 1397 1397 منطقه 20 طراحی و اجراي شبکه هاي آبرسانی 
فضاي سبز، سطح منطقه 301070120

246,108,708 0 44,000,000 40,832,562 48,000,681 70,959,040 42,316,425 0 زیباسازي منظر شهري 30200

54,396,914 0 11,500,000 10,200,000 5,857,851 14,454,694 12,384,369 0 رنگ آمیزي و پاکسازي نما 30201

54,396,914 0 11,500,000 10,200,000 5,857,851 14,454,694 12,384,369 0 40 287,500 متر مربع 1397 1397 منطقه 20 رنگ آمیزي و پاکسازي نما، سطح منطقه 302010120

19,373,271 0 1,500,000 1,120,000 3,142,791 8,023,466 5,587,014 0
تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، تزئینی، 

مجسمه و تندیس 30203
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 
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پایان

سال 
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عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

19,373,271 0 1,500,000 1,120,000 3,142,791 8,023,466 5,587,014 0 20,250 74 تعداد 1397 1397 منطقه 20 تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، تزیینی، 
مجسمه و تندیس، سطح منطقه 302030120

90,273,103 0 14,500,000 15,870,000 18,135,639 28,109,429 13,658,035 0 ساماندهی میادین و معابر خاص شهر 30204

90,273,103 0 14,500,000 15,870,000 18,135,639 28,109,429 13,658,035 0 2,850 5,088 متر مربع 1397 1397 منطقه 20 ساماندهی میادین و معابر خاص شهر، 
سطح منطقه 302040120

62,266,826 0 13,500,000 10,609,920 14,201,918 18,568,843 5,386,145 0 نورپردازي و زیباسازي معابر 30206

62,266,826 0 13,500,000 10,609,920 14,201,918 18,568,843 5,386,145 0 400 33,750 مورد 1397 1397 منطقه 20 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح 
منطقه 302060120

7,737,668 0 1,500,000 1,528,819 1,784,379 911,950 2,012,520 0
تهیه و نصب پالك شناسایی اماکن و 

معابر 30207

7,737,668 0 1,500,000 1,528,819 1,784,379 911,950 2,012,520 0 100 15,000 تعداد 1397 1397 منطقه 20 تهیه و نصب پالك شناسایی اماکن و 
معابر، سطح منطقه 302070120

12,060,926 0 1,500,000 1,503,823 4,878,103 890,658 3,288,342 0 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی 30208

12,060,926 0 1,500,000 1,503,823 4,878,103 890,658 3,288,342 0 200 7,500 متر مربع 1397 1397 منطقه 20 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی، سطح 
منطقه 302080120

46,691,449 0 8,450,000 2,746,549 22,337,286 9,209,504 3,948,110 0 مدیریت پسماند 30400

9,043,880 0 5,750,000 1,635,000 1,658,880 0 0 0
احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع 

آوري و پردازش پسماند 30406

9,043,880 0 5,750,000 1,635,000 1,658,880 0 0 0 8,000 719 عدد 1397 1397 منطقه 20 خرید مخازن پسماند 304060320

37,647,569 0 2,700,000 1,111,549 20,678,406 9,209,504 3,948,110 0
تعمیر و تجهیز تاسیسات جمع آوري و 

پردازش پسماند 30407

37,647,569 0 2,700,000 1,111,549 20,678,406 9,209,504 3,948,110 0 544 4,959 متر مربع 1397 1397 منطقه 20 تعمیر و تجهیز تأسیسات جمع آوري و 
پردازش پسماند، سطح منطقه 304070120

564,452,385 0 61,000,000 59,812,133 115,894,798 123,011,674 141,786,444 62,947,336
مدیریت شبکه جمع آوري و دفع آب 

هاي سطحی 30700

9,014,130 0 3,000,000 748,087 2,500,000 1,728,692 1,037,351 0
کنترل و پایش آب هاي سطحی و 

زیرزمینی 30702

9,014,130 0 3,000,000 748,087 2,500,000 1,728,692 1,037,351 0 500 6,000 متر مکعب 1397 1397 منطقه 20 کنترل و پایش آب هاي سطحی و 
زیرزمینی، سطح منطقه 307020120
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مبالغ به هزار ریال
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مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

195,061,325 0 27,000,000 13,438,480 36,654,759 19,872,596 35,148,154 62,947,336
احداث و بهسازي شبکه هاي اصلی 
هدایت و جمع آوري آبهاي سطحی 30703

195,061,325 0 27,000,000 13,438,480 36,654,759 19,872,596 35,148,154 62,947,336 5,561 38,597 متر مکعب 1397 1389 منطقه 20
احداث و بهسازي شبکه هاي اصلی 

هدایت و جمع آوري آبهاي سطحی، 
کانالهاي درجه 2

307030120

23,036,943 0 3,000,000 20,036,943 0 0 0 0

مرمت و نگهداري شبکه اصلی جمع 
آوري آبهاي سطحی شامل مسیل ها و 
کانال هاي سرپوشیده، روباز، مدفون، 

منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و 
رسوب گیر

30704

23,036,943 0 3,000,000 20,036,943 0 0 0 0 500 6,000 متر مکعب 1397 1397 منطقه 20

مرمت، بهسازي و توسعه 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

16,152,520 0 3,000,000 3,421,200 4,381,713 2,275,953 3,073,654 0 الیروبی و بازسازي قنوات 30706

16,152,520 0 3,000,000 3,421,200 4,381,713 2,275,953 3,073,654 0 400 7,500 متر مکعب 1397 1397 منطقه 20 الیروبی و بازسازي قنوات، سطح منطقه 307060120

233,997,934 0 20,000,000 22,167,423 32,000,000 77,963,678 81,866,833 0

بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعی 
جمع آوري آبهاي سطحی(شامل بهبود 

عملکرد و ظرفیت، اجراي روشهاي نوین 
و سرپوشیده سازي انهار، آشغال و 

(رسوبگیر

30707

233,997,934 0 20,000,000 22,167,423 32,000,000 77,963,678 81,866,833 0 833 24,000 متر طول 1397 1397 منطقه 20

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه 
فرعی جمع آوري آبهاي سطحی (شامل 

بهبود عملکرد و ظرفیت، اجراي روش 
هاي نوین و سرپوشیده سازي انهار، 
آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه

307070120

87,189,533 0 5,000,000 0 40,358,326 21,170,755 20,660,452 0

مرمت و نگهداري شبکه فرعی جمع 
آوري آبهاي سطحی شامل انهار، جداول، 
پل فلزي، دریچه، سنگدال، آشغال گیر و 

رسوبگیر

30708
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مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

87,189,533 0 5,000,000 0 40,358,326 21,170,755 20,660,452 0 500 10,000 متر طول 1397 1397 منطقه 20

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه 
فرعی جمع آوري آبهاي سطحی (شامل 
انهار، جداول، پل فلزي، دریچه، سنگدال،

آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه

307080120

34,923,659 0 9,000,000 16,455,928 3,342,276 5,055,375 1,070,080 0
توسعه و نگهداري تأسیسات وتسهیالت 

خدمات شهري 31000

34,923,659 0 9,000,000 16,455,928 3,342,276 5,055,375 1,070,080 0 احداث و توسعه محلهاي اسکان کارگري 31006

34,923,659 0 9,000,000 16,455,928 3,342,276 5,055,375 1,070,080 0 45,692 820 متر مربع 1397 1393 منطقه 20 توسعه محلهاي اسکان کارگري، ناحیه 5 
و نواحی 7 گانه 310060120

39,936,562 0 20,000,000 1,083,677 5,543,401 9,531,867 3,777,617 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000

39,936,562 0 20,000,000 1,083,677 5,543,401 9,531,867 3,777,617 0
توانمندسازي سیستم و اِعمال مدیریت 

بحران 40200

39,936,562 0 20,000,000 1,083,677 5,543,401 9,531,867 3,777,617 0
احداث پایگاه هاي پشتیبانی مدیریت 

بحران 40203

39,936,562 0 20,000,000 1,083,677 5,543,401 9,531,867 3,777,617 0 20,341 2,500 متر مربع 1397 1393 منطقه 20 ساخت و تجهیز سوله هاي مدیریت 
بحران سطح منطقه 402030120

53,123,090 0 20,980,624 10,979,726 19,162,740 0 2,000,000 0 شهرسازي و معماري 50000

53,123,090 0 20,980,624 10,979,726 19,162,740 0 2,000,000 0 ساماندهی و نوسازي بافت هاي فرسوده 50600

53,123,090 0 20,980,624 10,979,726 19,162,740 0 2,000,000 0
هماهنگی تامین زیرساخت ها وایجاد 
محرك توسعه دربافت هاي فرسوده 

شهري
50601

53,123,090 0 20,980,624 10,979,726 19,162,740 0 2,000,000 0 2,232 9,401 متر مربع 1397 1397 منطقه 20 ساماندهی ونوسازي بافتهاي فرسوده 
منطقه 20 506010120

122,014,218 0 35,570,000 26,018,829 15,251,595 32,580,605 12,593,189 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000

122,014,218 0 35,570,000 26,018,829 15,251,595 32,580,605 12,593,189 0
تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان هاي 

اداري 60600

28,827,419 0 20,000,000 8,827,419 0 0 0 0
تملک، احداث و تجهیز ساختمان هاي 

اداري 60602

28,827,419 0 20,000,000 8,827,419 0 0 0 0 40,000 1,000 متر مربع 1397 1396 منطقه 20 احداث ساختمان درمانگاه منطقه 20 606020220
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عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

93,186,799 0 15,570,000 17,191,410 15,251,595 32,580,605 12,593,189 0
بازسازي و تعمیرات اساسی ساختمان 

هاي اداري 60603

93,186,799 0 15,570,000 17,191,410 15,251,595 32,580,605 12,593,189 0 5,000 3,114 متر مربع 1397 1397 منطقه 20 مقاوم سازي، بازسازي و تعمیرات اساسی
ساختمان هاي اداري، سطح منطقه 606030120
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

878,868,719 جمع کل
9,400,000 اجتماعی و فرهنگی 10000
5,400,000 پیشگیري،کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی 10400
5,400,000 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
5,400,000 نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 104030421
4,000,000 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700
4,000,000 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10716
1,500,000 اجراي برنامه هاي ارزشی و معنوي 107160121
2,500,000 ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 107160221
1,687,500 حمل و نقل و ترافیک 20000
1,687,500 آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک 21800
1,687,500 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیک 21801
1,687,500 آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 218010121

221,000,000 خدمات شهري 30000
101,000,000 توسعه و مدیریت فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
101,000,000 نگهداري فضاهاي سبز 30106
101,000,000 نگهداري فضاي سبز 301060121
118,000,000 مدیریت پسماند 30400
118,000,000 رفت و روب شهري 30408
118,000,000 رفت و روب شهري 304080121

2,000,000 بهبود محیط زیست شهري 30900
2,000,000 کنترل جمعیت حیوانات بالصاحب و ناقل بیماري به انسان 30903
2,000,000 مبارزه با جانوران مضر شهري 309030121
6,682,000 ایمنی و مدیریت بحران 40000

323 

جدول شماره (7) - بودجه مصوب سال  1397 منطقه 21
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

6,682,000 کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 40300
6,682,000 افزایش ایمنی اماکن 40306
2,682,000 افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 403060221
4,000,000 الیروبی کانال ها،مسیل ها و حوضچه هاي رسوبگیر 403060421

640,099,219 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
638,419,219 امور پشتیبانی 60800
20,685,702 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
17,485,811 حقوق کارمندان  ثابت 608010221
2,019,950 دستمزد کارگران رسمی 608010321
1,179,941 حقوق مامورین انتظامی 608010421

334,628,074 مزایا و کمک ها 60802
138,543,536 مزایاي کارمندان ثابت 608020221

8,886,261 هزینه ناهار 608020321
478,803 مزایاي کارگران رسمی 608020421

2,336,283 مزایاي مامورین انتظامی 608020521
101,175,471 فوق العاده ،اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاري 608020621

61,934,549 بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی 3درصد پس انداز 608020721
5,116,332 کمک غیر نقدي ، کمک  عائله مندي ، بن کاالهاي اساسی کارگران و ایاب و ذهاب 608020821

16,156,839 پاداش و عیدي 608020921
1,080,000 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803
1,080,000 پست، اینترنت و تلفن 608030421

30,150,000 اجاره بهاء و کرایه 60804
30,150,000 کرایه وسائط نقلیه 608040121

217,350,443 خدمات قراردادي 60805
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

1,620,000 نگهداري و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات 608050121
67,500 نگهداري و تعمیرات وسایل اداري 608050221

360,000 نگهداري و تعمیرات جزئی ماشین آالت و وسایط نقلیه 608050321
720,000 تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس 608050421
40,000 خدمات قراردادي،هزینه هاي بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهاي دسته چک و غیره 608050521

1,215,000 حق الجلسه،حق الزحمه ،حق التدریس 608050621
210,827,943 تامین نیروي انسانی شامل کارگري - کارمندي و غیره 608050921

2,500,000 بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزي 608051021
28,300,000 هزینه سوخت 60806
1,300,000 سوخت دستگاههاي حرارتی 608060121
1,500,000 سوخت وسائل نقلیه 608060221
2,200,000 آب بها مصرفی اداري 608060321
8,600,000 بهاي برق مصرفی اداري 608060421
4,700,000 آب بهاي پارکها و میادین 608060521

10,000,000 بهاي برق پارك ها و میادین 608060621
6,225,000 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807

810,000 خرید لوازم جزیی ساختمان 608070121
1,800,000 خرید لوازم مصرفی اداري 608070221

720,000 لوازم یدکی وسائط نقلیه 608070321
315,000 لباس کارکنان و لوازم خواب 608070421

2,400,000 سایرموادو لوازم مصرف شدنی 608070521
180,000 لوازم تنظیف 608070621

1,680,000 دیپلماسی شهري 62200
1,680,000 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

1,680,000 راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 622010121
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
4,655,058,703 25,000,000 870,820,416 766,533,619 1,002,824,630 992,221,538 839,633,741 158,024,759 جمع کل

223,585,552 0 34,900,000 31,509,769 73,294,231 66,643,656 17,237,896 0 اجتماعی و فرهنگی 10000

52,048,073 0 1,400,000 1,038,011 23,017,682 23,224,957 3,367,423 0 توسعه ورزش همگانی 10600

52,048,073 0 1,400,000 1,038,011 23,017,682 23,224,957 3,367,423 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی 10610

52,048,073 0 1,400,000 1,038,011 23,017,682 23,224,957 3,367,423 0 2,000 700 متر مربع 1397 1397 منطقه 21 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، 
سطح منطقه 106100121

54,268,044 0 17,000,000 11,840,583 10,277,517 10,529,944 4,620,000 0 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700

10,309,810 0 5,000,000 5,309,810 0 0 0 0
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن

مذهبی 10702

10,309,810 0 5,000,000 5,309,810 0 0 0 0 200,000 25
تعداد 
مسجد 1397 1397 منطقه 21 کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، 

سطح منطقه 107020721

43,958,234 0 12,000,000 6,530,773 10,277,517 10,529,944 4,620,000 0 حمایت از توسعه و تجهیز مدارس 10720

43,958,234 0 12,000,000 6,530,773 10,277,517 10,529,944 4,620,000 0 200,000 60
تعداد 
مدرسه 1397 1397 منطقه 21 کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح 

منطقه 107200121

117,269,435 0 16,500,000 18,631,175 39,999,032 32,888,755 9,250,473 0
توسعه فضاهاي فرهنگی، اجتماعی و 

هنري 10800

8,161,341 0 2,000,000 1,600,000 2,204,130 2,217,911 139,300 0
تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه 

ها 10802

8,161,341 0 2,000,000 1,600,000 2,204,130 2,217,911 139,300 0 1,000 2,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 21 تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه 
ها، سطح منطقه 108020121

55,587,473 0 8,000,000 10,047,767 16,738,171 15,987,970 4,813,565 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی و هنري 10809

55,587,473 0 8,000,000 10,047,767 16,738,171 15,987,970 4,813,565 0 2,500 3,200 متر مربع 1397 1397 منطقه 21 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی و 
هنري، سطح منطقه 108090121

53,520,621 0 6,500,000 6,983,408 21,056,731 14,682,874 4,297,608 0 تعمیر و تجهیز سراي محله 10812

53,520,621 0 6,500,000 6,983,408 21,056,731 14,682,874 4,297,608 0 1,500 4,333 متر مربع 1397 1397 منطقه 21 تعمیر و تجهیز سراي محله، سطح منطقه 108120121

2,311,781,041 10,000,000 577,800,000 492,977,583 447,811,036 382,187,341 401,005,081 0 حمل و نقل و ترافیک 20000
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

56,221,502 0 13,000,000 12,793,002 10,974,880 6,269,782 13,183,838 0
توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و

نیمه عمومی غیرریلی 20200

24,448,727 0 7,500,000 5,893,312 1,990,605 2,359,580 6,705,230 0
احداث ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی 

غیرریلی 20203

18,038,929 0 5,000,000 5,143,312 990,605 1,359,580 5,545,432 0 500,000 10 ایستگاه 1397 1397 منطقه 21 احداث ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی 
غیرریلی، سطح منطقه 202030121

6,409,798 0 2,500,000 750,000 1,000,000 1,000,000 1,159,798 0 2,000 1,250 متر مربع 1397 1397 منطقه 21 نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس 
سطح منطقه 202030221

31,772,775 0 5,500,000 6,899,690 8,984,275 3,910,202 6,478,608 0
تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل و نقل 

عمومی غیر ریلی 20210

24,314,745 0 4,000,000 6,099,690 8,000,000 2,999,962 3,215,093 0 20,000 200 ایستگاه 1397 1397 منطقه 21 تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل و نقل 
عمومی غیرریلی، سطح منطقه 202100121

7,458,030 0 1,500,000 800,000 984,275 910,240 3,263,515 0 200 7,500 متر مربع 1397 1397 منطقه 21 تعمیر و تجهیز پل پیاده همسطح 
ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه 202100221

247,838,355 0 39,750,000 37,553,234 61,731,022 58,918,002 49,886,097 0 افزایش ایمنی و بهره وري معابر 20400

95,131,193 0 20,000,000 8,999,570 29,998,714 21,864,717 14,268,192 0 اجراي عالیم افقی ترافیکی 20408

95,131,193 0 20,000,000 8,999,570 29,998,714 21,864,717 14,268,192 0 20,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 21 اجراي عالیم افقی ترافیکی، سطح منطقه 204080121

9,673,703 0 1,000,000 893,650 3,000,000 2,965,586 1,814,467 0 تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی 20410

9,673,703 0 1,000,000 893,650 3,000,000 2,965,586 1,814,467 0 1,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 21 تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی، سطح
منطقه 204100121

39,435,059 0 6,250,000 6,902,824 6,736,909 8,199,968 11,345,358 0
تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی 

معابر 20412

17,111,110 0 3,750,000 5,000,000 3,000,000 2,999,968 2,361,142 0 730 5,137 متر 1397 1397 منطقه 21 تعمیر و تعویض گاردریل معابر، سطح 
منطقه 204120121

22,323,949 0 2,500,000 1,902,824 3,736,909 5,200,000 8,984,216 0 1,700 1,471 متر 1397 1397 منطقه 21 تعمیر و تعویض نرده ایمنی معابر، سطح 
منطقه 204120221

16,793,752 0 2,500,000 2,306,295 3,000,000 5,050,270 3,937,187 0 نصب چراغ هاي راهنمایی و رانندگی 20414

16,643,752 0 2,350,000 2,306,295 3,000,000 5,050,270 3,937,187 0 500,000 5 تقاطع 1397 1397 منطقه 21 نصب چراغ هاي راهنمایی و رانندگی، 
سطح منطقه 204140121
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

150,000 0 150,000 0 0 0 0 0 150,000 1 تقاطع 1397 1397
نصب چراغ هوشمند و عالیم هشدار 

دهنده و خط کشی جهت گذر دانش 
آموزان

204140221

86,804,648 0 10,000,000 18,450,895 18,995,399 20,837,461 18,520,893 0 تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکی 20417

86,804,648 0 10,000,000 18,450,895 18,995,399 20,837,461 18,520,893 0 10,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 21 تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکی، 
سطح منطقه 204170121

4,074,357 0 500,000 199,425 500,000 499,295 2,375,637 0 توسعه و تجهیز پایانه ها 20500

4,074,357 0 500,000 199,425 500,000 499,295 2,375,637 0
تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك سوارهاي

درون شهري 20504

4,074,357 0 500,000 199,425 500,000 499,295 2,375,637 0 1,000 500 متر مربع 1397 1397 منطقه 21 تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك سوارهاي
درون شهري، سطح منطقه 205040121

1,755,443,298 10,000,000 491,200,000 409,736,597 319,011,126 254,355,081 271,140,494 0
روان سازي عبور و مرور وسایل نقلیه 

موتوري 20900

61,716,975 0 7,500,000 8,474,352 9,794,538 17,427,536 18,520,549 0 طراحی و اصالح هندسی معابر 20914

61,716,975 0 7,500,000 8,474,352 9,794,538 17,427,536 18,520,549 0 3,750 2,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 21 طراحی و اصالح هندسی معابر، سطح 
منطقه 209140121

395,084,640 0 200,000,000 195,084,640 0 0 0 0 تعریض معابر غیر بزرگراهی 20921

395,084,640 0 200,000,000 195,084,640 0 0 0 0 507 394,695 متر مربع 1397 1397 منطقه 21 تعریض معابر غیر بزرگراهی،سطح منطقه 209210121

241,734,200 0 25,000,000 10,100,000 50,986,000 107,970,085 47,678,115 0 احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه ها 20922

65,209,966 0 5,000,000 1,800,000 19,986,000 9,868,538 28,555,428 0 2,581 25,729 متر مربع 1397 1393 منطقه 21 احداث رمپ و لوپ شمالی تقاطع 
غیرهمسطح آزادگان فتح 209220121

176,524,234 0 20,000,000 8,300,000 31,000,000 98,101,547 19,122,687 0 3,573 51,000 متر مربع 1397 1393 منطقه 21 احداث کندروهاي بزرگراه فتح تقاطع 
رودخانه وردآورد 209220221

290,779,066 10,000,000 150,000,000 60,944,316 69,834,750 0 0 0 احداث و توسعه تقاطع غیر همسطح 20924

290,779,066 10,000,000 150,000,000 60,944,316 69,834,750 0 0 0 21,989 15,000 متر مربع 1398 1394 منطقه 21 احداث و توسعه تقاطع  لشکري - اندیشه
( (دوگاز 209240421
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

469,166,519 0 42,000,000 48,058,952 74,433,613 115,980,002 188,693,952 0
مرمت معابر غیر بزرگراهی شامل لکه 

گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري و 
همسطح سازي دریچه ها

20925

469,166,519 0 42,000,000 48,058,952 74,433,613 115,980,002 188,693,952 0 100 420,000
متر مربع بر
سانتیمتر 1397 1397 منطقه 21 لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري

و همسطح سازي دریچه ها، سطح منطقه 209250121

68,381,919 0 7,700,000 8,685,584 22,770,999 12,977,458 16,247,878 0 نصب و ترمیم سنگدال و جداول 20926

68,381,919 0 7,700,000 8,685,584 22,770,999 12,977,458 16,247,878 0 1,000 7,700 متر 1397 1397 منطقه 21 نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح 
منطقه 209260121

228,579,979 0 59,000,000 78,388,753 91,191,226 0 0 0
بهسازي و نوسازي معابر غیربزرگراهی 

شامل تراش و روکش اساسی 20928

228,579,979 0 59,000,000 78,388,753 91,191,226 0 0 0 100 590,000
متر مربع بر
سانتیمتر 1397 1397 منطقه 21 بهسازي و نوسازي معابر غیر بزرگراهی، 

سطح منطقه 209280121

13,220,999 0 6,200,000 3,437,870 902,234 993,798 1,687,097 0
روان سازي عبور و مرور معلولین و 

سالمندان 21300

13,220,999 0 6,200,000 3,437,870 902,234 993,798 1,687,097 0
بهسازي معابرجهت تردد معلولین و 

سالمندان 21302

13,220,999 0 6,200,000 3,437,870 902,234 993,798 1,687,097 0 2,000 3,100 متر مربع 1397 1397 منطقه 21 بهسازي معابرجهت تردد معلولین و 
سالمندان، سطح منطقه 213020121

196,063,095 0 21,800,000 25,609,455 50,712,265 49,842,510 48,098,865 0 روان سازي عبور و مرور پیاده 21400

76,483,235 0 6,300,000 6,975,586 13,521,807 24,996,000 24,689,842 0
مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح

سازي دریچه 21402

74,643,735 0 4,460,500 6,975,586 13,521,807 24,996,000 24,689,842 0 700 6,372 متر مربع 1397 1397 منطقه 21 مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح
سازي دریچه، سطح منطقه 214020121

1,839,500 0 1,839,500 0 0 0 0 0 1,839,500 1 ندارد 1397 1397 مناسب سازي وضعیت حمل و نقل و 
(ترافیک (شهر دوستدار کودك 214020221

73,085,493 0 9,800,000 10,218,465 16,650,000 16,116,360 20,300,668 0 احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده 21403

73,085,493 0 9,800,000 10,218,465 16,650,000 16,116,360 20,300,668 0 25,000 392
متر طول 
عرشه 1397 1397 منطقه 21 احداث پل عابر پیاده سطح منطقه 214030121

25,871,370 0 2,100,000 2,400,000 9,532,865 8,730,150 3,108,355 0 تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابرپیاده 21404
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25,871,370 0 2,100,000 2,400,000 9,532,865 8,730,150 3,108,355 0 2,000 1,050
متر طول 
عرشه 1397 1397 منطقه 21 تعمیر و تجهیز پل هاي عابر پیاده، سطح

منطقه 214040121

20,622,997 0 3,600,000 6,015,404 11,007,593 0 0 0
بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه 

ها 21406

20,622,997 0 3,600,000 6,015,404 11,007,593 0 0 0 700 5,143 متر مربع 1397 1397 منطقه 21 بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه 
ها، سطح منطقه 214060121

10,882,156 0 2,350,000 2,024,000 1,000,000 951,162 4,556,994 0
روان سازي عبور و مرور وسایل نقلیه 

غیرموتوري 21500

7,786,336 0 2,100,000 1,824,000 500,000 451,162 2,911,174 0 احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه 21501

7,786,336 0 2,100,000 1,824,000 500,000 451,162 2,911,174 0 1,000 2,100 متر 1397 1397 منطقه 21 احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، 
سطح منطقه 215010121

3,095,820 0 250,000 200,000 500,000 500,000 1,645,820 0 مرمت و بهسازي معابر ویژه دوچرخه 21502

3,095,820 0 250,000 200,000 500,000 500,000 1,645,820 0 300 833 متر 1397 1397 منطقه 21 تعمیر و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، 
سطح منطقه 215020121

28,037,279 0 3,000,000 1,624,000 2,979,509 10,357,711 10,076,059 0
آموزش و ترویج امور حمل و نقل و 

ترافیک 21800

28,037,279 0 3,000,000 1,624,000 2,979,509 10,357,711 10,076,059 0 احداث پارك هاي آموزش ترافیک 21802

28,037,279 0 3,000,000 1,624,000 2,979,509 10,357,711 10,076,059 0 11,765 2,500 متر مربع 1397 1393 منطقه 21 احداث پارك هاي آموزش ترافیک، سطح
منطقه 218020121

2,021,666,770 15,000,000 243,270,416 216,207,649 458,835,067 520,822,124 409,506,755 158,024,759 خدمات شهري 30000

1,231,125,170 0 141,271,616 120,832,453 273,421,624 389,961,659 227,903,622 77,734,196
توسعه و مدیریت فضاي سبز شهري و 

پیراشهري 30100

250,923,129 0 35,000,000 20,866,834 22,340,000 37,011,422 57,970,677 77,734,196 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه 30102

77,735,723 0 10,000,000 7,190,000 7,500,000 12,794,957 19,964,281 20,286,485 2,983 27,000 متر مربع 1397 1392 منطقه 21 احداث و توسعه بوستان حضرت خدیجه 
(قوري چاي) فاز 1 و 2 301020121

85,363,013 0 5,000,000 3,818,284 7,500,000 11,803,646 19,647,402 37,593,681 2,164 40,000 متر مربع 1397 1392 منطقه 21 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، 
لتمال فاز 1 و 2 301020221

87,824,393 0 20,000,000 9,858,550 7,340,000 12,412,819 18,358,994 19,854,030 2,578 36,063 متر مربع 1397 1392 منطقه 21 احداث و توسعه بوستان  فتح فاز 1 و 2 301020321
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164,417,495 0 27,500,000 23,747,996 57,396,658 22,225,693 33,547,148 0 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري 30103

147,805,777 0 17,500,000 17,156,013 57,376,923 22,225,693 33,547,148 0 500 35,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 21 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري،
سطح منطقه 301030121

16,611,718 0 10,000,000 6,591,983 19,735 0 0 0 1,755 11,409 متر مربع 1397 1394 منطقه 21 احداث فضاي سبز حاشیه پل هاي 
کاروانسراي سنگی 301030321

396,291,740 0 22,572,928 28,442,386 78,900,988 190,449,685 75,925,753 0
باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها 

وفضاي سبز 30104

357,886,879 0 17,322,928 21,692,386 68,221,202 181,727,779 68,922,584 0 1,500 11,549 متر مربع 1397 1397 منطقه 21 بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و 
فضاي سبز، سطح منطقه 301040121

38,404,861 0 5,250,000 6,750,000 10,679,786 8,721,906 7,003,169 0 150 35,000 تعداد 1397 1397 منطقه 21 تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، 
سطح منطقه 301040221

419,492,806 0 56,198,688 47,775,237 114,783,978 140,274,859 60,460,044 0
طراحی و اجراي شبکه هاي آبرسانی 

فضاي سبز 30107

419,492,806 0 56,198,688 47,775,237 114,783,978 140,274,859 60,460,044 0 500 112,397 متر مربع 1397 1397 منطقه 21 طراحی و اجراي شبکه هاي آبرسانی 
فضاي سبز، سطح منطقه 301070121

270,400,786 0 29,948,800 36,361,401 74,994,606 53,170,677 75,217,360 707,942 زیباسازي منظر شهري 30200

29,094,154 0 2,100,000 2,382,023 5,914,505 9,853,337 8,844,289 0 رنگ آمیزي و پاکسازي نما 30201

29,094,154 0 2,100,000 2,382,023 5,914,505 9,853,337 8,844,289 0 40 52,500 متر مربع 1397 1397 منطقه 21 رنگ آمیزي و پاکسازي نما، سطح منطقه 302010121

26,019,681 0 1,400,000 894,000 8,202,883 1,380,766 14,142,032 0
تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، تزئینی، 

مجسمه و تندیس 30203

26,019,681 0 1,400,000 894,000 8,202,883 1,380,766 14,142,032 0 1,400,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 21 تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، تزیینی، 
مجسمه و تندیس، سطح منطقه 302030121

134,138,520 0 15,248,800 18,854,137 40,282,465 23,146,066 36,607,052 0 ساماندهی میادین و معابر خاص شهر 30204

134,138,520 0 15,248,800 18,854,137 40,282,465 23,146,066 36,607,052 0 3,000 5,083 متر مربع 1397 1397 منطقه 21 ساماندهی میادین و معابر خاص شهر، 
سطح منطقه 302040121

43,848,776 0 6,300,000 8,100,000 10,959,093 12,449,941 6,039,742 0 نورپردازي و زیباسازي معابر 30206

43,848,776 0 6,300,000 8,100,000 10,959,093 12,449,941 6,039,742 0 500 12,600 مورد 1397 1397 منطقه 21 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح 
منطقه 302060121
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22,449,608 0 3,500,000 4,331,241 4,783,782 4,511,727 4,614,916 707,942
تهیه و نصب پالك شناسایی اماکن و 

معابر 30207

22,449,608 0 3,500,000 4,331,241 4,783,782 4,511,727 4,614,916 707,942 100 35,000 تعداد 1397 1397 منطقه 21 تهیه و نصب پالك شناسایی اماکن و 
معابر، سطح منطقه 302070121

14,850,047 0 1,400,000 1,800,000 4,851,878 1,828,840 4,969,329 0 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی 30208

14,850,047 0 1,400,000 1,800,000 4,851,878 1,828,840 4,969,329 0 500 2,800 متر مربع 1397 1397 منطقه 21 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی، سطح 
منطقه 302080121

13,102,301 0 3,400,000 1,734,850 7,967,451 0 0 0 مدیریت پسماند 30400

13,102,301 0 3,400,000 1,734,850 7,967,451 0 0 0
احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع 

آوري و پردازش پسماند 30406

13,102,301 0 3,400,000 1,734,850 7,967,451 0 0 0 8,000 425 عدد 1397 1397 منطقه 21 خرید مخازن پسماند 304060321

475,538,795 15,000,000 64,800,000 53,192,572 92,451,386 73,651,647 99,729,259 76,713,931
مدیریت شبکه جمع آوري و دفع آب 

هاي سطحی 30700

272,605,600 15,000,000 39,000,000 24,729,857 39,797,880 32,749,284 50,206,137 71,122,442
احداث و بهسازي شبکه هاي اصلی 
هدایت و جمع آوري آبهاي سطحی 30703

81,344,637 0 19,000,000 12,594,300 4,871,331 2,983,399 4,270,856 37,624,751 12,536 7,000 متر مکعب 1397 1390 منطقه 21
احداث و بهسازي شبکه هاي اصلی جمع

آوري آبها سطحی یاس، گلها، بزرگراه 
فتح

307030121

75,298,120 5,000,000 5,000,000 2,500,000 8,824,744 5,330,354 15,145,331 33,497,691 22,228 3,500 متر مکعب 1398 1390 منطقه 21 احداث و بهسازي کانال زیرگذر تقاطع 
چیتگر-بزرگراه فتح 307030221

43,700,337 0 9,000,000 6,951,537 9,528,844 0 18,219,956 0 22,874 2,000 متر مکعب 1397 1393 منطقه 21
احداث و بهسازي  جمع آوري آبهاي 

سطحی، بزرگراه فتح از پل کفش ملی تا 
رودخانه وردآورد

307030321

68,189,545 10,000,000 5,000,000 2,184,020 14,000,000 24,435,531 12,569,994 0 14,201 5,000 متر مکعب 1398 1393 منطقه 21 احداث و بهسازي مسیل دستواره 307030421

4,072,961 0 1,000,000 500,000 2,572,961 0 0 0 45,730 100 متر طول 1397 1394 منطقه 21
احداث و بهسازي شبکه هاي اصلی و 
هدایت و جمع آوري آبهاي سطحی 

کاروانسراي سنگی
307030521
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49,448,548 0 4,000,000 4,269,995 18,991,514 10,887,051 11,299,988 0

مرمت و نگهداري شبکه اصلی جمع 
آوري آبهاي سطحی شامل مسیل ها و 
کانال هاي سرپوشیده، روباز، مدفون، 

منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و 
رسوب گیر

30704

49,448,548 0 4,000,000 4,269,995 18,991,514 10,887,051 11,299,988 0 500 8,000 متر مکعب 1397 1397 منطقه 21

مرمت، بهسازي و توسعه 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

23,585,165 0 2,800,000 3,600,000 3,927,253 3,243,278 4,423,145 5,591,489 الیروبی و بازسازي قنوات 30706

23,585,165 0 2,800,000 3,600,000 3,927,253 3,243,278 4,423,145 5,591,489 400 7,000 متر مکعب 1397 1397 منطقه 21 الیروبی و بازسازي قنوات، سطح منطقه 307060121

51,875,821 0 12,000,000 11,852,319 14,000,000 8,745,626 5,277,876 0

بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعی 
جمع آوري آبهاي سطحی(شامل بهبود 

عملکرد و ظرفیت، اجراي روشهاي نوین 
و سرپوشیده سازي انهار، آشغال و 

(رسوبگیر

30707

51,875,821 0 12,000,000 11,852,319 14,000,000 8,745,626 5,277,876 0 1,000 12,000 متر طول 1397 1397 منطقه 21

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه 
فرعی جمع آوري آبهاي سطحی (شامل 

بهبود عملکرد و ظرفیت، اجراي روش 
هاي نوین و سرپوشیده سازي انهار، 
آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه

307070121

78,023,661 0 7,000,000 8,740,401 15,734,739 18,026,408 28,522,113 0

مرمت و نگهداري شبکه فرعی جمع 
آوري آبهاي سطحی شامل انهار، جداول، 
پل فلزي، دریچه، سنگدال، آشغال گیر و 

رسوبگیر

30708

78,023,661 0 7,000,000 8,740,401 15,734,739 18,026,408 28,522,113 0 500 14,000 متر طول 1397 1397 منطقه 21

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه 
فرعی جمع آوري آبهاي سطحی (شامل 
انهار، جداول، پل فلزي، دریچه، سنگدال،

آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه

307080121

31,499,718 0 3,850,000 4,086,373 10,000,000 4,038,141 6,656,514 2,868,690
توسعه و نگهداري تأسیسات وتسهیالت 

خدمات شهري 31000
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18,701,824 0 1,540,000 1,446,373 8,000,000 2,909,104 4,806,347 0
احداث سرویس هاي بهداشتی عمومی در

معابر 31001

18,701,824 0 1,540,000 1,446,373 8,000,000 2,909,104 4,806,347 0 100,000 15 چشمه 1397 1397 منطقه 21 احداث سرویس هاي بهداشتی عمومی در
معابر، سطح منطقه 310010121

12,797,894 0 2,310,000 2,640,000 2,000,000 1,129,037 1,850,167 2,868,690
تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس 

هاي بهداشتی عمومی در معابر 31008

12,797,894 0 2,310,000 2,640,000 2,000,000 1,129,037 1,850,167 2,868,690 10,000 231 چشمه 1397 1397 منطقه 21
تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس 
هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح 

منطقه
310080121

98,025,340 0 14,850,000 25,838,618 22,884,296 22,568,417 11,884,009 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000

98,025,340 0 14,850,000 25,838,618 22,884,296 22,568,417 11,884,009 0
تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان هاي 

اداري 60600

98,025,340 0 14,850,000 25,838,618 22,884,296 22,568,417 11,884,009 0
بازسازي و تعمیرات اساسی ساختمان 

هاي اداري 60603

98,025,340 0 14,850,000 25,838,618 22,884,296 22,568,417 11,884,009 0 5,000 2,970 متر مربع 1397 1397 منطقه 21 مقاوم سازي، بازسازي و تعمیرات اساسی
ساختمان هاي اداري، سطح منطقه 606030121
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

1,024,462,071 جمع کل
8,900,000 اجتماعی و فرهنگی 10000
5,400,000 پیشگیري،کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی 10400
5,400,000 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
5,400,000 نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 104030422
3,500,000 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700
3,500,000 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10716
1,500,000 اجراي برنامه هاي ارزشی و معنوي 107160122
2,000,000 ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 107160222
1,125,000 حمل و نقل و ترافیک 20000
1,125,000 آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک 21800
1,125,000 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیک 21801
1,125,000 آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 218010122

160,200,000 خدمات شهري 30000
73,000,000 توسعه و مدیریت فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
73,000,000 نگهداري فضاهاي سبز 30106
73,000,000 نگهداري فضاي سبز 301060122
85,000,000 مدیریت پسماند 30400
85,000,000 رفت و روب شهري 30408
85,000,000 رفت و روب شهري 304080122
2,200,000 بهبود محیط زیست شهري 30900
2,200,000 کنترل جمعیت حیوانات بالصاحب و ناقل بیماري به انسان 30903
2,200,000 مبارزه با جانوران مضر شهري 309030122
6,349,000 ایمنی و مدیریت بحران 40000
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

6,349,000 کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 40300
6,349,000 افزایش ایمنی اماکن 40306
2,349,000 افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 403060222
4,000,000 الیروبی کانال ها،مسیل ها و حوضچه هاي رسوبگیر 403060422

847,888,071 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
845,984,071 امور پشتیبانی 60800

29,485,068 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
24,810,251 حقوق کارمندان  ثابت 608010222
2,019,950 دستمزد کارگران رسمی 608010322
2,654,867 حقوق مامورین انتظامی 608010422

478,802,255 مزایا و کمک ها 60802
196,576,522 مزایاي کارمندان ثابت 608020222
12,712,640 هزینه ناهار 608020322

478,803 مزایاي کارگران رسمی 608020422
5,256,637 مزایاي مامورین انتظامی 608020522

144,741,113 فوق العاده ،اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاري 608020622
88,603,250 بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی 3درصد پس انداز 608020722
7,319,399 کمک غیر نقدي ، کمک  عائله مندي ، بن کاالهاي اساسی کارگران و ایاب و ذهاب 608020822

23,113,891 پاداش و عیدي 608020922
900,000 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803
900,000 پست، اینترنت و تلفن 608030422

36,000,000 اجاره بهاء و کرایه 60804
36,000,000 کرایه وسائط نقلیه 608040122

237,267,248 خدمات قراردادي 60805
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

2,925,000 نگهداري و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات 608050122
162,000 نگهداري و تعمیرات وسایل اداري 608050222
405,000 نگهداري و تعمیرات جزئی ماشین آالت و وسایط نقلیه 608050322
630,000 تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس 608050422
40,000 خدمات قراردادي،هزینه هاي بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهاي دسته چک و غیره 608050522

2,250,000 حق الجلسه،حق الزحمه ،حق التدریس 608050622
229,355,248 تامین نیروي انسانی شامل کارگري - کارمندي و غیره 608050922

1,500,000 بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزي 608051022
57,900,000 هزینه سوخت 60806
5,150,000 سوخت دستگاههاي حرارتی 608060122
1,000,000 سوخت وسائل نقلیه 608060222
1,450,000 آب بها مصرفی اداري 608060322
4,500,000 بهاي برق مصرفی اداري 608060422

35,000,000 آب بهاي پارکها و میادین 608060522
10,800,000 بهاي برق پارك ها و میادین 608060622

5,629,500 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807
810,000 خرید لوازم جزیی ساختمان 608070122

1,260,000 خرید لوازم مصرفی اداري 608070222
540,000 لوازم یدکی وسائط نقلیه 608070322
153,000 لباس کارکنان و لوازم خواب 608070422

2,700,000 سایرموادو لوازم مصرف شدنی 608070522
166,500 لوازم تنظیف 608070622

1,904,000 دیپلماسی شهري 62200
1,904,000 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

1,904,000 راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 622010122
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
12,712,707,854 2,586,284,786 1,348,279,606 892,196,751 1,431,908,252 1,712,067,416 2,319,772,604 2,422,198,439 جمع کل

776,675,745 0 147,500,000 48,416,777 123,001,850 138,406,651 170,161,793 149,188,674 اجتماعی و فرهنگی 10000

231,033,581 0 36,000,000 10,594,680 37,258,466 60,336,405 86,844,030 0 توسعه ورزش همگانی 10600

202,362,833 0 31,000,000 10,394,680 27,147,148 52,636,405 81,184,600 0 توسعه و تجهیز فضاهاي ورزشی 10609

112,234,633 0 20,000,000 10,394,680 21,697,148 17,636,405 42,506,400 0 2,000 10,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 22 توسعه و تجهیز زمین هاي ورزشی روباز، 
سطح منطقه 106090122

80,128,200 0 1,000,000 0 5,450,000 35,000,000 38,678,200 0 3,004 30,000 متر مربع 1397 1393 منطقه 22 توسعه و تجهیز مجموعه آبی چند 
منظوره (استخر ـ سونا) کوثر وردآورد 106090422

10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 0 0 16,667 1,200 متر مربع 1397 1396 منطقه 22 احداث سوله ورزشی الزهرا (جایگزینی 
(سوله هاي ستاد بحران 106090622

28,670,748 0 5,000,000 200,000 10,111,318 7,700,000 5,659,430 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی 10610

28,670,748 0 5,000,000 200,000 10,111,318 7,700,000 5,659,430 0 2,000 2,500 متر مربع 1397 1397 منطقه 22 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، 
سطح منطقه 106100122

47,160,009 0 18,500,000 3,929,944 9,819,510 9,469,378 5,441,177 0 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700

6,114,345 0 6,000,000 114,345 0 0 0 0
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن

مذهبی 10702

6,114,345 0 6,000,000 114,345 0 0 0 0 250,000 24
تعداد 
مسجد 1397 1397 منطقه 22 کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، 

سطح منطقه 107022122

41,045,664 0 12,500,000 3,815,599 9,819,510 9,469,378 5,441,177 0 حمایت از توسعه و تجهیز مدارس 10720

41,045,664 0 12,500,000 3,815,599 9,819,510 9,469,378 5,441,177 0 238,095 53
تعداد 
مدرسه 1397 1397 منطقه 22 کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح 

منطقه 107200122

498,482,155 0 93,000,000 33,892,153 75,923,874 68,600,868 77,876,586 149,188,674
توسعه فضاهاي فرهنگی، اجتماعی و 

هنري 10800

10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 0 0 توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري 10801

10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 0 0 4,000 2,500 متر مربع 1397 1397 منطقه 22 کمک به تکمیل زیرساخت هاي دانشگاه 
عالمه طباطبایی 108010922

142,016,605 0 25,000,000 16,944,991 28,301,812 33,539,787 38,230,015 0 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی و هنري 10809
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

142,016,605 0 25,000,000 16,944,991 28,301,812 33,539,787 38,230,015 0 2,500 10,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 22 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی و 
هنري، سطح منطقه 108090122

310,492,026 0 48,000,000 12,804,980 36,789,868 27,616,349 36,092,155 149,188,674 توسعه و تجهیز سراي محله 10811

229,084,091 0 20,000,000 1,175,161 25,504,586 9,652,912 23,562,758 149,188,674 42,743 5,800 متر مربع 1397 1389 منطقه 22 توسعه و تجهیز سراي محله، محله 4،6 و
7 108110122

73,407,935 0 20,000,000 11,629,819 11,285,282 17,963,437 12,529,397 0 22,945 4,000 متر مربع 1397 1393 منطقه 22 توسعه و تجهیز سراي محله، زیبادشت 108110322

8,000,000 0 8,000,000 0 0 0 0 0 2,667 6,000 متر مربع 1397 1396 منطقه 22
تملک و تجهیز سراي محله دریاچه 

شهداي خلیج فارس، سراي محله صدرا، 
سراي محله دهکده، سراي محله آبشار

108110522

35,973,524 0 10,000,000 4,142,182 10,832,194 7,444,732 3,554,416 0 تعمیر و تجهیز سراي محله 10812

35,973,524 0 10,000,000 4,142,182 10,832,194 7,444,732 3,554,416 0 1,500 6,667 متر مربع 1397 1397 منطقه 22 تعمیر و تجهیز سراي محله، سطح منطقه 108120122

7,395,962,508 2,356,000,000 548,500,000 359,382,367 596,642,794 878,300,004 1,565,556,302 1,091,581,041 حمل و نقل و ترافیک 20000

51,161,683 0 14,000,000 7,855,373 6,266,216 13,667,564 9,372,530 0
توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و

نیمه عمومی غیرریلی 20200

23,615,886 0 7,500,000 2,601,000 2,387,680 5,914,212 5,212,994 0
احداث ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی 

غیرریلی 20203

16,207,994 0 3,500,000 2,601,000 1,994,000 4,000,000 4,112,994 0 400,000 9 ایستگاه 1397 1397 منطقه 22 احداث ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی 
غیرریلی، سطح منطقه 202030122

7,407,892 0 4,000,000 0 393,680 1,914,212 1,100,000 0 2,000 2,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 22 نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس 
سطح منطقه 202030222

27,545,797 0 6,500,000 5,254,373 3,878,536 7,753,352 4,159,536 0
تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل و نقل 

عمومی غیر ریلی 20210

18,569,844 0 3,500,000 3,155,315 2,678,536 5,835,027 3,400,966 0 20,000 175 ایستگاه 1397 1397 منطقه 22 تعمیر و تجهیز ایستگاههاي حمل و نقل 
عمومی غیرریلی، سطح منطقه 202100122

8,975,953 0 3,000,000 2,099,058 1,200,000 1,918,325 758,570 0 200 15,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 22 تعمیر و تجهیز پل پیاده همسطح 
ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه 202100222

240,279,906 0 71,000,000 31,004,679 34,997,399 57,307,342 45,970,486 0 افزایش ایمنی و بهره وري معابر 20400

69,983,564 0 15,000,000 7,982,478 11,692,803 18,212,105 17,096,178 0 اجراي عالیم افقی ترافیکی 20408
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
69,983,564 0 15,000,000 7,982,478 11,692,803 18,212,105 17,096,178 0 15,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 22 اجراي عالیم افقی ترافیکی، سطح منطقه 204080122

32,365,202 0 15,000,000 5,154,515 5,770,000 1,771,873 4,668,814 0 تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی 20410

32,365,202 0 15,000,000 5,154,515 5,770,000 1,771,873 4,668,814 0 15,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 22 تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی، سطح
منطقه 204100122

55,377,780 0 15,000,000 6,425,256 7,308,642 16,459,412 10,184,470 0
تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی 

معابر 20412

43,087,709 0 10,000,000 3,034,095 6,666,274 14,967,543 8,419,797 0 1,000 10,000 متر 1397 1397 منطقه 22 تعمیر و تعویض گاردریل معابر، سطح 
منطقه 204120122

12,290,071 0 5,000,000 3,391,161 642,368 1,491,869 1,764,673 0 1,700 2,941 متر 1397 1397 منطقه 22 تعمیر و تعویض نرده ایمنی معابر، سطح 
منطقه 204120222

30,828,857 0 8,000,000 3,122,421 4,307,739 9,570,300 5,828,397 0 نصب چراغ هاي راهنمایی و رانندگی 20414

30,498,857 0 7,670,000 3,122,421 4,307,739 9,570,300 5,828,397 0 500,000 15 تقاطع 1397 1397 منطقه 22 نصب چراغ هاي راهنمایی و رانندگی، 
سطح منطقه 204140122

330,000 0 330,000 0 0 0 0 0 330,000 1 تقاطع 1397 1397
نصب چراغ هوشمند و عالیم هشدار 

دهنده و خط کشی جهت گذر دانش 
آموزان

204140222

51,724,503 0 18,000,000 8,320,009 5,918,215 11,293,652 8,192,627 0 تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکی 20417

51,724,503 0 18,000,000 8,320,009 5,918,215 11,293,652 8,192,627 0 18,000,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 22 تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکی، 
سطح منطقه 204170122

42,284,572 0 5,500,000 3,198,203 8,426,529 21,930,922 3,228,918 0 توسعه و تجهیز پایانه ها 20500

42,284,572 0 5,500,000 3,198,203 8,426,529 21,930,922 3,228,918 0
تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك سوارهاي

درون شهري 20504

42,284,572 0 5,500,000 3,198,203 8,426,529 21,930,922 3,228,918 0 1,000 5,500 متر مربع 1397 1397 منطقه 22 تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارك سوارهاي
درون شهري، سطح منطقه 205040122

4,509,888,250 2,256,000,000 346,000,000 180,847,113 368,434,312 321,199,469 648,765,850 388,641,506
روان سازي عبور و مرور وسایل نقلیه 

موتوري 20900

24,356,684 0 7,000,000 8,038,196 2,433,000 4,755,517 2,129,971 0 طراحی و اصالح هندسی معابر 20914

24,356,684 0 7,000,000 8,038,196 2,433,000 4,755,517 2,129,971 0 2,500 2,800 متر مربع 1397 1397 منطقه 22 طراحی و اصالح هندسی معابر، سطح 
منطقه 209140122
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5,000,000 0 5,000,000 0 0 0 0 0
تهیه طرح هاي موضعی و موضوعی حمل

و نقل و ترافیک 20916

5,000,000 0 5,000,000 0 0 0 0 0 200 25,000 نفر ساعت 1397 1397 منطقه 22 انجام مطالعات ترافیکی در سطح منطقه 209160122

3,541,582,695 2,256,000,000 204,000,000 82,137,734 136,048,516 186,258,373 288,496,566 388,641,506 احداث و توسعه معابر غیر بزرگراهی 20920

136,162,544 0 30,000,000 17,725,229 23,011,195 25,859,886 39,566,234 0 1,782 16,835 متر مکعب 1397 1397 منطقه 22 احداث دیوار حائل در سطح منطقه 209200122

684,899,990 370,000,000 45,000,000 8,941,971 24,060,028 63,618,487 99,895,835 73,383,669 1,681 422,993 متر مربع 1399 1386 منطقه 22 تکمیل معابر محله شهرك صنعتی 
دانشگاه شریف 209200222

322,943,136 178,000,000 20,000,000 11,941,320 10,499,624 18,752,495 28,186,959 55,562,738 2,358 140,390 متر مربع 1399 1386 منطقه 22 احداث و توسعه  معابر محله گلستان 
غربی 209200322

92,637,903 23,000,000 30,000,000 2,900,000 2,994,000 6,260,625 3,780,000 23,703,278 4,800 19,737 متر مربع 1399 1387 منطقه 22 احداث و توسعه معابر محله دهکده 
المپیک 209200522

744,403,936 597,000,000 15,000,000 5,730,000 9,037,896 10,364,549 38,854,491 68,417,000 4,855 154,212 متر مربع 1399 1387 منطقه 22 احداث و توسعه معابر فرعی آزادشهر و 
پیکانشهر 209200622

1,255,095,373 970,000,000 30,000,000 14,499,214 49,580,632 42,606,993 46,216,439 102,192,095 3,250 389,454 متر مربع 1399 1388 منطقه 22 احداث و توسعه معابر محله زیبادشت 
پایین 209200722

106,000,623 26,000,000 10,000,000 7,200,000 2,715,547 6,000,000 6,793,666 47,291,410 918 120,740 متر مربع 1399 1388 منطقه 22 احداث و توسعه معابر  محله امید دژبان 209201022

47,961,951 10,000,000 7,000,000 4,200,000 4,577,636 2,180,100 1,912,899 18,091,316 1,431 35,484 متر مربع 1399 1392 منطقه 22 احداث و توسعه معابر محله زیبادشت باال 209201122

46,094,718 10,000,000 7,000,000 4,200,000 2,000,000 10,615,238 12,279,480 0 1,057 46,237 متر مربع 1399 1393 منطقه 22 احداث و توسعه معابر محله گلستان 
شرقی 209201222

105,382,521 72,000,000 10,000,000 4,800,000 7,571,958 0 11,010,563 0 1,010 107,527 متر مربع 1399 1393 منطقه 22 احداث و توسعه معابر  شهرك شهید 
باقري 209201322

622,921,588 0 50,000,000 35,000,000 89,346,884 109,710,976 338,863,728 0
مرمت معابر غیر بزرگراهی شامل لکه 

گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري و 
همسطح سازي دریچه ها

20925

622,921,588 0 50,000,000 35,000,000 89,346,884 109,710,976 338,863,728 0 100 500,000
متر مربع بر
سانتیمتر 1397 1397 منطقه 22 لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري

و همسطح سازي دریچه ها، سطح منطقه 209250122

73,729,228 0 10,000,000 6,000,250 17,978,790 20,474,603 19,275,585 0 نصب و ترمیم سنگدال و جداول 20926
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73,729,228 0 10,000,000 6,000,250 17,978,790 20,474,603 19,275,585 0 1,500 6,667 متر 1397 1397 منطقه 22 نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح 
منطقه 209260122

242,298,055 0 70,000,000 49,670,933 122,627,122 0 0 0
بهسازي و نوسازي معابر غیربزرگراهی 

شامل تراش و روکش اساسی 20928

242,298,055 0 70,000,000 49,670,933 122,627,122 0 0 0 100 700,000
متر مربع بر
سانتیمتر 1397 1397 منطقه 22 بهسازي و نوسازي معابر غیر بزرگراهی، 

سطح منطقه 209280122

21,067,346 0 7,700,000 2,840,296 3,000,000 3,870,546 3,656,504 0
روان سازي عبور و مرور معلولین و 

سالمندان 21300

21,067,346 0 7,700,000 2,840,296 3,000,000 3,870,546 3,656,504 0
بهسازي معابرجهت تردد معلولین و 

سالمندان 21302

21,067,346 0 7,700,000 2,840,296 3,000,000 3,870,546 3,656,504 0 2,500 3,080 متر مربع 1397 1397 منطقه 22 بهسازي معابر جهت تردد معلولین و 
سالمندان، سطح منطقه 213020122

2,476,893,187 100,000,000 96,300,000 132,025,991 172,218,538 443,875,175 829,533,948 702,939,535 روان سازي عبور و مرور پیاده 21400

2,368,042,420 100,000,000 65,000,000 118,701,493 156,695,979 410,918,378 813,787,035 702,939,535 احداث و تجهیز پیاده روها 21401

213,343,603 0 35,000,000 44,248,544 41,585,863 41,578,121 50,931,075 0 1,000 35,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 22 احداث و تجهیز پیاده روها، سطح منطقه 214010122

2,154,698,817 100,000,000 30,000,000 74,452,949 115,110,116 369,340,257 762,855,960 702,939,535 1,089 1,993,620 متر مربع 1399 1391 منطقه 22 تکمیل و توسعه زیرساخت هاي دریاچه 
چیتگر 214010222

53,431,661 0 14,000,000 9,890,000 6,404,650 18,819,500 4,317,511 0
مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح

سازي دریچه 21402

51,592,161 0 12,160,500 9,890,000 6,404,650 18,819,500 4,317,511 0 1,000 12,161 متر مربع 1397 1397 منطقه 22 مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح
سازي دریچه، سطح منطقه 214020122

1,839,500 0 1,839,500 0 0 0 0 0 1,839,500 1 ندارد 1397 1397 مناسب سازي وضعیت حمل و نقل و 
(ترافیک (شهر دوستدار کودك 214020222

35,317,846 0 12,000,000 0 4,494,999 9,992,535 8,830,312 0 احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده 21403

35,317,846 0 12,000,000 0 4,494,999 9,992,535 8,830,312 0 25,000 480
متر طول 
عرشه 1397 1397 منطقه 22 احداث پل عابر پیاده سطح منطقه 214030122

14,401,260 0 3,000,000 2,034,498 2,622,910 4,144,762 2,599,090 0 تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابرپیاده 21404
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14,401,260 0 3,000,000 2,034,498 2,622,910 4,144,762 2,599,090 0 2,000 1,500
متر طول 
عرشه 1397 1397 منطقه 22 تعمیر و تجهیز پل هاي عابر پیاده، سطح

منطقه 214040122

5,700,000 0 2,300,000 1,400,000 2,000,000 0 0 0
بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه 

ها 21406

5,700,000 0 2,300,000 1,400,000 2,000,000 0 0 0 1,000 2,300 متر مربع 1397 1397 منطقه 22 بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه 
ها، سطح منطقه 214060122

54,387,564 0 8,000,000 1,610,712 3,299,800 16,448,986 25,028,066 0
روان سازي عبور و مرور وسایل نقلیه 

غیرموتوري 21500

45,300,394 0 5,000,000 74,000 1,668,700 14,448,986 24,108,708 0 احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه 21501

45,300,394 0 5,000,000 74,000 1,668,700 14,448,986 24,108,708 0 1,000 5,000 متر 1397 1397 منطقه 22 احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، 
سطح منطقه 215010122

9,087,170 0 3,000,000 1,536,712 1,631,100 2,000,000 919,358 0 مرمت و بهسازي معابر ویژه دوچرخه 21502

9,087,170 0 3,000,000 1,536,712 1,631,100 2,000,000 919,358 0 200 15,000 متر 1397 1397 منطقه 22 تعمیر و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، 
سطح منطقه 215020122

4,382,268,980 230,284,786 599,660,000 475,447,602 683,591,241 682,035,287 554,293,689 1,156,956,375 خدمات شهري 30000

2,977,304,062 183,284,786 320,100,000 232,026,205 312,510,219 412,686,499 388,948,781 1,127,747,572
توسعه و مدیریت فضاي سبز شهري و 

پیراشهري 30100

1,336,385,971 0 65,000,000 29,396,399 50,436,237 88,835,327 176,505,477 926,212,531 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه 30102

1,305,752,705 0 50,000,000 29,396,399 48,236,437 83,835,327 168,072,011 926,212,531 2,333 560,000 متر مربع 1397 1388 منطقه 22 احداث و توسعه تفرجگاه، مسیل کن 301020322

30,633,266 0 15,000,000 0 2,199,800 5,000,000 8,433,466 0 1,782 20,000 متر مربع 1397 1393 منطقه 22 احداث و توسعه بوستان  تندرسی 301021122

882,198,856 183,284,786 118,100,000 95,665,576 95,262,941 104,116,617 84,233,895 201,535,041 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري 30103

235,943,373 0 70,000,000 39,898,797 37,204,245 58,855,150 29,985,181 0 500 140,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 22 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري،
سطح منطقه 301030122

103,548,475 0 8,100,000 2,266,798 4,000,000 5,000,000 5,000,000 79,181,677 530 208,000 متر مربع 1397 1389 منطقه 22 احداث و توسعه فضاي سبز رسالت 
آزادگان 301030222

94,122,707 0 10,000,000 3,100,000 11,343,522 29,751,361 15,973,941 23,953,883 505 207,908 متر مربع 1397 1389 منطقه 22 احداث و توسعه فضاي سبز  45 متري 
شهرداري فاز شرقی 301030322

448,584,301 183,284,786 30,000,000 50,399,981 42,715,174 10,510,106 33,274,773 98,399,481 755 608,000 متر مربع 1399 1392 منطقه 22 احداث و توسعه فضاي سبز پارك چیتگر 301030822
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448,013,531 0 82,000,000 86,679,310 79,499,718 128,263,242 71,571,261 0
باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها 

وفضاي سبز 30104

325,072,169 0 60,000,000 69,154,988 51,138,891 95,933,055 48,845,235 0 1,500 40,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 22 بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و 
فضاي سبز، سطح منطقه 301040122

56,403,916 0 10,000,000 8,253,713 14,096,177 12,330,187 11,723,839 0 150 66,667 تعداد 1397 1397 منطقه 22 تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، 
سطح منطقه 301040222

61,537,446 0 7,000,000 9,270,609 14,264,650 20,000,000 11,002,187 0 500 14,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 22 بازپیرایی، ترمیم و تجهیز پهنه ساحلی و 
دریاچه شهداي خلیج فارس 301040322

5,000,000 0 5,000,000 0 0 0 0 0 9 537,634 متر مربع 1397 1397 منطقه 22 نگهداري بوستان آبشار 301040522

56,842,279 0 10,000,000 7,566,982 7,984,251 11,062,423 20,228,623 0
توسعه جنگلکاري و کمربند سبز پیرامون

شهر 30105

56,842,279 0 10,000,000 7,566,982 7,984,251 11,062,423 20,228,623 0 20,000 500 هکتار 1397 1397 منطقه 22 توسعه جنگلکاري و کمربند سبز پیرامون
شهر، سطح منطقه 301050122

253,863,425 0 45,000,000 12,717,938 79,327,072 80,408,890 36,409,525 0
طراحی و اجراي شبکه هاي آبرسانی 

فضاي سبز 30107

253,863,425 0 45,000,000 12,717,938 79,327,072 80,408,890 36,409,525 0 500 90,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 22 طراحی و اجراي شبکه هاي آبرسانی 
فضاي سبز، سطح منطقه 301070122

357,430,461 0 81,800,000 34,946,438 72,032,808 115,330,545 53,320,670 0 زیباسازي منظر شهري 30200

30,136,074 0 3,500,000 2,370,000 6,139,737 9,434,674 8,691,663 0 رنگ آمیزي و پاکسازي نما 30201

30,136,074 0 3,500,000 2,370,000 6,139,737 9,434,674 8,691,663 0 40 87,500 متر مربع 1397 1397 منطقه 22 رنگ آمیزي و پاکسازي نما، سطح منطقه 302010122

47,714,123 0 6,300,000 4,883,937 11,604,163 15,546,305 9,379,718 0
تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، تزئینی، 

مجسمه و تندیس 30203

47,714,123 0 6,300,000 4,883,937 11,604,163 15,546,305 9,379,718 0 6,300,000 1 ندارد 1397 1397 منطقه 22 تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی، تزیینی، 
مجسمه و تندیس، سطح منطقه 302030122

102,319,734 0 14,000,000 5,632,384 10,929,538 54,164,596 17,593,216 0 ساماندهی میادین و معابر خاص شهر 30204

102,319,734 0 14,000,000 5,632,384 10,929,538 54,164,596 17,593,216 0 3,000 4,667 متر مربع 1397 1397 منطقه 22 ساماندهی میادین و معابر خاص شهر، 
سطح منطقه 302040122

142,783,762 0 50,000,000 17,879,441 34,559,370 31,368,800 8,976,151 0 نورپردازي و زیباسازي معابر 30206
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42,439,922 0 10,000,000 4,275,989 6,893,982 12,293,800 8,976,151 0 500 20,000 مورد 1397 1397 منطقه 22 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح 
منطقه 302060122

100,343,840 0 40,000,000 13,603,452 27,665,388 19,075,000 0 0 1,000,000 40 مورد 1397 1397 منطقه 22 روشنایی معابر سطح منطقه 302060222

10,539,048 0 3,000,000 1,659,126 1,800,000 1,000,000 3,079,922 0
تهیه و نصب پالك شناسایی اماکن و 

معابر 30207

10,539,048 0 3,000,000 1,659,126 1,800,000 1,000,000 3,079,922 0 100 30,000 تعداد 1397 1397 منطقه 22 تهیه و نصب پالك شناسایی اماکن و 
معابر، سطح منطقه 302070122

23,937,720 0 5,000,000 2,521,550 7,000,000 3,816,170 5,600,000 0 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی 30208

23,937,720 0 5,000,000 2,521,550 7,000,000 3,816,170 5,600,000 0 500 10,000 متر مربع 1397 1397 منطقه 22 نقاشی دیواري و گرافیک محیطی، سطح 
منطقه 302080122

112,392,810 0 21,460,000 9,979,874 11,179,842 30,808,337 38,964,757 0 مدیریت پسماند 30400

112,392,810 0 21,460,000 9,979,874 11,179,842 30,808,337 38,964,757 0
احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع 

آوري و پردازش پسماند 30406

106,349,902 0 17,500,000 9,979,874 9,096,934 30,808,337 38,964,757 0 30,000 583 متر مربع 1397 1397 منطقه 22 احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع 
آوري و پردازش پسماند، سطح منطقه 304060122

6,042,908 0 3,960,000 0 2,082,908 0 0 0 8,000 495 عدد 1397 1397 منطقه 22 خرید مخازن پسماند 304060322

822,328,986 45,000,000 147,300,000 193,797,085 259,647,772 106,692,132 40,683,194 29,208,803
مدیریت شبکه جمع آوري و دفع آب 

هاي سطحی 30700

26,040,718 0 10,000,000 4,215,224 4,445,530 4,721,406 2,658,558 0
کنترل و پایش آب هاي سطحی و 

زیرزمینی 30702

26,040,718 0 10,000,000 4,215,224 4,445,530 4,721,406 2,658,558 0 500 20,000 متر مکعب 1397 1397 منطقه 22 کنترل و پایش آب هاي سطحی و 
زیرزمینی، سطح منطقه 307020122

659,034,063 45,000,000 111,000,000 176,460,323 221,429,630 56,629,934 19,305,373 29,208,803
احداث و بهسازي شبکه هاي اصلی 
هدایت و جمع آوري آبهاي سطحی 30703

14,282,288 0 1,000,000 670,000 4,799,465 3,124,934 4,687,889 0 1,200 833 متر مکعب 1397 1397 منطقه 22 مطالعه و طراحی نهرها و اتصال آبها به 
سرشاخه ها،سطح منطقه 307030122

644,751,775 45,000,000 110,000,000 175,790,323 216,630,165 53,505,000 14,617,484 29,208,803 3,661 180,000 متر مکعب 1399 1391 منطقه 22
احداث و بهسازي جمع آوري آبهاي 

سطحی، باالدست بزرگراه شهید خرازي 
مسیل کن به وردآورد

307030222
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جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 منطقه 22
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
29,125,502 0 6,300,000 3,149,995 4,889,075 8,536,432 6,250,000 0 الیروبی و بازسازي قنوات 30706

29,125,502 0 6,300,000 3,149,995 4,889,075 8,536,432 6,250,000 0 400 15,750 متر مکعب 1397 1397 منطقه 22 الیروبی و بازسازي قنوات، سطح منطقه 307060122

59,738,025 0 15,000,000 6,493,120 15,616,241 18,075,079 4,553,585 0

بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعی 
جمع آوري آبهاي سطحی(شامل بهبود 

عملکرد و ظرفیت، اجراي روشهاي نوین 
و سرپوشیده سازي انهار، آشغال و 

(رسوبگیر

30707

59,738,025 0 15,000,000 6,493,120 15,616,241 18,075,079 4,553,585 0 1,000 15,000 متر طول 1397 1397 منطقه 22

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه 
فرعی جمع آوري آبهاي سطحی (شامل 

بهبود عملکرد و ظرفیت، اجراي روش 
هاي نوین و سرپوشیده سازي انهار، 
آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه

307070122

48,390,678 0 5,000,000 3,478,423 13,267,296 18,729,281 7,915,678 0

مرمت و نگهداري شبکه فرعی جمع 
آوري آبهاي سطحی شامل انهار، جداول، 
پل فلزي، دریچه، سنگدال، آشغال گیر و 

رسوبگیر

30708

48,390,678 0 5,000,000 3,478,423 13,267,296 18,729,281 7,915,678 0 500 10,000 متر طول 1397 1397 منطقه 22

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه 
فرعی جمع آوري آبهاي سطحی (شامل 
انهار، جداول، پل فلزي، دریچه، سنگدال،

آشغالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه

307080122

112,812,661 2,000,000 29,000,000 4,698,000 28,220,600 16,517,774 32,376,287 0
توسعه و نگهداري تأسیسات وتسهیالت 

خدمات شهري 31000

36,036,926 0 3,500,000 0 12,895,826 6,607,774 13,033,326 0
احداث سرویس هاي بهداشتی عمومی در

معابر 31001

36,036,926 0 3,500,000 0 12,895,826 6,607,774 13,033,326 0 100,000 35 چشمه 1397 1397 منطقه 22 احداث سرویس هاي بهداشتی عمومی در
معابر، سطح منطقه 310010122

12,000,000 2,000,000 10,000,000 0 0 0 0 0 ایجاد و توسعه میادین میوه و تره بار 31002

12,000,000 2,000,000 10,000,000 0 0 0 0 0 17,143 700 متر مربع 1398 1397 منطقه 22 ایجاد و توسعه میدان میوه و تره بار محله
سروآزاد 310020122

45,080,220 0 10,500,000 1,198,000 8,492,586 5,910,000 18,979,634 0 احداث و توسعه محلهاي اسکان کارگري 31006
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جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 منطقه 22
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

45,080,220 0 10,500,000 1,198,000 8,492,586 5,910,000 18,979,634 0 10,000 1,050 متر مربع 1397 1397 منطقه 22 توسعه محلهاي اسکان کارگري، سطح 
منطقه 310060122

19,695,515 0 5,000,000 3,500,000 6,832,188 4,000,000 363,327 0
تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس 

هاي بهداشتی عمومی در معابر 31008

19,695,515 0 5,000,000 3,500,000 6,832,188 4,000,000 363,327 0 10,000 500 چشمه 1397 1397 منطقه 22
تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس 
هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح 

منطقه
310080122

31,370,600 0 30,000,000 1,000,000 370,600 0 0 0 شهرسازي و معماري 50000

31,370,600 0 30,000,000 1,000,000 370,600 0 0 0
تهیه، نظارت و راهبري طرح هاي توسعه 

شهري شهر تهران 50100

31,370,600 0 30,000,000 1,000,000 370,600 0 0 0
تهیه طرح�هاي موضوعی و موضعی 

توسعه شهري 50106

31,370,600 0 30,000,000 1,000,000 370,600 0 0 0 539 112,000 متر مربع 1397 1395 منطقه 22 مطالعه و طراحی و اجراي زیرساختهاي 
پروژه مروارید شهر 501060722

126,430,021 0 22,619,606 7,950,005 28,301,767 13,325,474 29,760,820 24,472,349 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000

126,430,021 0 22,619,606 7,950,005 28,301,767 13,325,474 29,760,820 24,472,349
تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان هاي 

اداري 60600

126,430,021 0 22,619,606 7,950,005 28,301,767 13,325,474 29,760,820 24,472,349
بازسازي و تعمیرات اساسی ساختمان 

هاي اداري 60603

126,430,021 0 22,619,606 7,950,005 28,301,767 13,325,474 29,760,820 24,472,349 5,000 4,524 متر مربع 1397 1397 منطقه 22 مقاوم سازي، بازسازي و تعمیرات اساسی
ساختمان هاي اداري، سطح منطقه 606030122
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جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 منطقه 22
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

459,520,465 جمع کل
459,520,465 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
129,520,465 امور پشتیبانی 60800

6,477,515 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
5,467,540 حقوق کارمندان  ثابت 608010223
1,009,975 دستمزد کارگران رسمی 608010323

103,237,901 مزایا و کمک ها 60802
43,320,398 مزایاي کارمندان ثابت 608020223

2,743,916 هزینه ناهار 608020323
239,401 مزایاي کارگران رسمی 608020423

31,241,150 فوق العاده ،اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاري 608020623
19,124,266 بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی 3درصد پس انداز 608020723
1,579,831 کمک غیر نقدي ، کمک  عائله مندي ، بن کاالهاي اساسی کارگران و ایاب و ذهاب 608020823
4,988,939 پاداش و عیدي 608020923

19,805,049 خدمات قراردادي 60805
19,805,049 تامین نیروي انسانی شامل کارگري - کارمندي و غیره 608050923

330,000,000 موارد پیش بینی نشده 61700
330,000,000 حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه 61703
330,000,000 جبران هزینه مدیریت و راهبري سازمان عمرانی مناطق 617030623
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جدول شماره (7) - بودجه مصوب سال  1397 حوزه معاونت فنی و عمرانی
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
53,201,055,630 19,992,823,228 6,673,000,000 6,522,268,892 7,804,063,346 5,958,099,668 3,332,867,997 2,917,932,499 جمع کل

2,475,094,763 1,047,213,648 217,500,000 387,021,454 328,168,094 220,974,363 0 274,217,204 اجتماعی و فرهنگی 10000

145,584,986 119,000,000 17,500,000 9,036,417 0 48,569 0 0 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700

145,584,986 119,000,000 17,500,000 9,036,417 0 48,569 0 0
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن

مذهبی 10702

132,084,986 119,000,000 4,000,000 9,036,417 0 48,569 0 0 47,683 3,000 متر مربع 1399 1392

سازمان 
عمرانی 
مناطق 

شهرداري 
تهران

کمک به ساخت و توسعه مسجد حضرت 
(حجت (منطقه 15 107020423

13,500,000 0 13,500,000 0 0 0 0 0 1,080 12,500 متر مربع 1397 1397

سازمان 
عمرانی 
مناطق 

شهرداري 
تهران

کمک به احداث مسجد آدینه (معوض 
((طرح بزرگراه امام علی(ع 107021423

2,329,509,777 928,213,648 200,000,000 377,985,037 328,168,094 220,925,794 0 274,217,204
توسعه فضاهاي فرهنگی، اجتماعی و 

هنري 10800

2,329,509,777 928,213,648 200,000,000 377,985,037 328,168,094 220,925,794 0 274,217,204 توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري 10801

1,509,380,098 427,587,211 100,000,000 272,855,358 301,542,173 133,178,152 0 274,217,204 29,410 45,105 متر مربع 1398 1386

سازمان 
عمرانی 
مناطق 

شهرداري 
تهران

(توسعه برج طغرل (منطقه 20 108010123

820,129,679 500,626,437 100,000,000 105,129,679 26,625,921 87,747,642 0 0 25,404 28,145 متر مربع 1398 1394

سازمان 
عمرانی 
مناطق 

شهرداري 
تهران

احداث مجموعه فرهنگی خانه شهر 
(((میدان امام خمینی(ره 108010423

44,848,943,556 17,888,289,530 4,795,000,000 5,530,119,586 6,374,664,217 4,897,468,656 2,719,686,272 2,643,715,295 حمل و نقل و ترافیک 20000

4,323,833,810 2,358,492,739 810,000,000 531,086,319 340,938,813 161,697,279 85,608,992 36,009,668 توسعه و ساماندهی فضاي پارك خودرو 20300
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جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 حوزه معاونت فنی و عمرانی
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
4,323,833,810 2,358,492,739 810,000,000 531,086,319 340,938,813 161,697,279 85,608,992 36,009,668 احداث و توسعه پارکینگ 20306

422,637,995 215,994,427 10,000,000 14,640,661 21,891,527 47,282,833 76,818,879 36,009,668 33,330 12,541 متر مربع 1398 1389

سازمان 
مهندسی و
عمران 

شهر تهران

احداث پارکینگ طبقاتی شهید آژیده 
((خیابان جمالزاده 203060123

1,223,450,013 767,565,102 50,000,000 93,699,856 188,980,496 114,414,446 8,790,113 0 19,817 61,602 متر مربع 1398 1392

سازمان 
مهندسی و
عمران 

شهر تهران

احداث پارکینگ طبقاتی نیایش 203060523

2,127,745,802 1,374,933,210 200,000,000 422,745,802 130,066,790 0 0 0 38,100 50,000 متر مربع 1398 1394

سازمان 
مهندسی و
عمران 

شهر تهران

احداث پارکینگ طبقاتی شهید عراقی 203060623

550,000,000 0 550,000,000 0 0 0 0 0 20,000 27,500 متر مربع 1397 1397

سازمان 
عمرانی 
مناطق 

شهرداري 
تهران

احداث پارکینگ عمومی در بافت فرسوده 203060823

40,525,109,746 15,529,796,791 3,985,000,000 4,999,033,267 6,033,725,404 4,735,771,377 2,634,077,280 2,607,705,627
روان سازي عبور و مرور وسایل نقلیه 

موتوري 20900

26,071,929,302 13,310,453,074 1,028,000,000 1,198,308,044 2,685,640,251 2,899,482,839 2,379,275,223 2,570,769,871 احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه ها 20922

150,519,926 0 30,000,000 32,086,468 47,053,898 20,877,127 20,502,433 0 30,000,000 1 پروژه 1397 1397

سازمان 
مشاور فنی
و مهندسی
شهر

طراحی بزرگراه هاي سطح شهر تهران 209220123

1,418,334,662 353,643,573 120,000,000 71,831,233 164,927,471 258,295,108 117,013,760 332,623,517 25,775 60,000 متر مربع 1398 1387

سازمان 
مهندسی و
عمران 

شهر تهران

احداث تقاطع بزرگراه امام رضا(ع) و 
بزرگراه دولت آباد 209221323
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جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 حوزه معاونت فنی و عمرانی
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

8,355,354,092 7,908,224,110 10,000,000 280,354,092 0 14,940 634,950 156,126,000 32,340 250,000 متر مربع 1399 1386

سازمان 
مهندسی و
عمران 

شهر تهران

احداث بزرگراه شهید شوشتري به بزرگراه
رسالت و تقاطع هاي مربوطه 209221623

2,124,115,794 272,151,639 150,000,000 55,419,674 246,714,752 705,338,090 247,569,998 446,921,641 32,981 70,000 متر مربع 1398 1387

سازمان 
مهندسی و
عمران 

شهر تهران

احداث بزرگراه دولت آباد (کاظم رستگار)
و تقاطع هاي مربوطه 209221923

518,563,398 45,279,988 1,000,000 672,428 14,129,463 72,245,982 59,229,847 326,005,690 17,043 32,440 متر مربع 1398 1388

سازمان 
مهندسی و
عمران 

شهر تهران

احداث بزرگراه شهید باقري از استقالل تا
اتوبان شهید بابایی و تقاطع هاي مربوطه 209222123

7,302,417,031 515,900,247 400,000,000 406,315,831 1,233,341,146 1,646,337,833 1,791,428,951 1,309,093,023 23,954 300,000 متر مربع 1398 1391

سازمان 
مهندسی و
عمران 

شهر تهران

احداث بزرگراه حکیم و تقاطع هاي 
مربوطه 209222323

1,920,611,557 1,262,556,481 137,000,000 236,981,291 186,407,197 97,466,515 200,073 0 27,167 73,015 متر مربع 1398 1392

سازمان 
مهندسی و
عمران 

شهر تهران

احداث، اتصال بزرگراه یادگار امام(ره) به 
میدان فتح و تقاطع هاي مربوطه 209222623

2,584,991,613 1,958,697,036 50,000,000 114,647,027 442,398,531 18,904,539 344,480 0 6,734 389,120 متر مربع 1399 1393

سازمان 
مهندسی و
عمران 

شهر تهران

احداث بزرگراه شهید بروجردي (76 
(متري سعیدآباد 209223523

1,617,882,323 994,000,000 100,000,000 0 301,528,887 80,002,705 142,350,731 0 18,437 87,750 متر مربع 1399 1393

سازمان 
مهندسی و
عمران 

شهر تهران

بهسازي کندروهاي آزادراه آزادگان 209224223

79,138,906 0 30,000,000 0 49,138,906 0 0 0 21,662 5,500 متر مربع 1397 1395

سازمان 
مهندسی و
عمران 

شهر تهران

احداث کندرو بزرگراه شهید نواب 209224323
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
6,041,267,703 0 1,260,000,000 1,869,829,162 1,827,689,225 857,123,008 226,626,308 0 تعمیر و مرمت بزرگراه ها 20923

1,061,308,791 0 280,000,000 163,685,192 215,059,050 320,311,430 82,253,119 0 14,736,842 19 دستگاه 1397 1397 یادمان 
سازه

تعمیر و نگهداري پل هاي سواره رو سطح
شهر تهران 209230123

4,127,283,022 0 680,000,000 1,443,278,479 1,355,463,972 504,167,382 144,373,189 0 420 1,619,044
متر مربع 

در10 
سانتیمتر

1397 1397

سازمان 
مهندسی و
عمران 

شهر تهران

تعمیر و نگهداري آسفالت و ابنیه بزرگراه 
هاي سطح شهر تهران و حوادث 

اضطراري
209230223

852,675,890 0 300,000,000 262,865,491 257,166,203 32,644,196 0 0 21,428,571 14 دستگاه 1397 1397 یادمان 
سازه

مقاوم سازي پل هاي سواره رو سطح 
شهر تهران 209230323

8,385,864,903 2,219,343,717 1,676,000,000 1,925,848,223 1,520,395,928 979,165,530 28,175,749 36,935,756 احداث و توسعه تقاطع غیر همسطح 20924

89,069,751 0 15,000,000 12,898,641 24,490,261 33,685,834 2,995,015 0 15,000,000 1 پروژه 1397 1397

سازمان 
مشاور فنی
و مهندسی
شهر

طراحی پل هاي سواره رو سطح شهر 
تهران 209240123

1,245,719,865 195,976,000 200,000,000 280,758,675 516,327,989 13,810,203 1,911,242 36,935,756 80,086 15,795 متر مربع 1398 1387

سازمان 
مهندسی و
عمران 

شهر تهران

احداث تقاطع نمایشگاه شهر آفتاب و 
(اتصال آن به مرقد مطهر امام(ره 209242023

96,822,536 0 16,000,000 30,838,869 10,689,032 17,255,689 22,038,946 0 16,000,000 1 پروژه 1397 1397

سازمان 
مشاور فنی
و مهندسی
شهر

مطالعه و طراحی تونل هاي شهري 209243623

1,457,095,961 1,345,677,792 100,000,000 4,207,139 7,211,030 0 0 0 132,562 11,375 متر مربع 1398 1392

سازمان 
مهندسی و
عمران 

شهر تهران

احداث تقاطع غیرهمسطح آزادي ـ 
استادمعین 209244223

1,643,689,270 0 500,000,000 396,748,441 373,343,140 372,367,143 1,230,546 0 85,096 18,825 متر مربع 1397 1393

سازمان 
مهندسی و
عمران 

شهر تهران

احداث تقاطع غیرهمسطح امام علی(ع) ـ
شهید صیاد شیرازي ـ ارتش 209244623
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

881,526,084 512,689,925 200,000,000 117,756,469 47,309,070 3,770,620 0 0 93,902 12,500 متر مربع 1398 1393

سازمان 
مهندسی و
عمران 

شهر تهران

احداث تقاطع غیرهمسطح چمران ـ 
(جالل آل احمد (گیشا 209244723

2,651,941,436 0 490,000,000 1,082,639,989 541,025,406 538,276,041 0 0 42,791 48,125 متر مربع 1397 1393

سازمان 
مهندسی و
عمران 

شهر تهران

احداث و توسعه تقاطع غیر همسطح 
آرش - اسفندیار 209246423

70,000,000 15,000,000 55,000,000 0 0 0 0 0 25,000 2,800 متر مربع 1398 1397

سازمان 
مهندسی و
عمران 

شهر تهران

احداث دسترسی آزادراه آزادگان به 
خیابان دستواره 209246523

250,000,000 150,000,000 100,000,000 0 0 0 0 0 25,000 10,000 متر مربع 1399 1397

سازمان 
مهندسی و
عمران 

شهر تهران

احداث دوربرگردان بزرگراه حکیم - بلوار 
تعاون 209246623

23,047,838 0 18,000,000 5,047,838 0 0 0 0
تعمیر، تجهیز و بهسازي تونل هاي 

شهري 20927

23,047,838 0 18,000,000 5,047,838 0 0 0 0 9,000,000 2 دستگاه 1397 1397

سازمان 
مهندسی و
عمران 

شهر تهران

تعمیر و نگهداري تونل هاي ترافیکی 209270123

3,000,000 0 3,000,000 0 0 0 0 0
بهسازي و نوسازي معابر غیربزرگراهی 

شامل تراش و روکش اساسی 20928

3,000,000 0 3,000,000 0 0 0 0 0 150 20,000
متر مربع بر
سانتیمتر 1397 1397

سازمان 
مهندسی و
عمران 

شهر تهران

تراش و روکش اساسی معابر غیر 
بزرگراهی 209280123

3,715,073,913 1,038,320,050 672,500,000 295,152,571 754,271,829 465,758,832 489,070,631 0 خدمات شهري 30000

2,185,181,069 103,802,454 647,500,000 276,149,393 722,723,037 357,997,907 77,008,278 0
مدیریت شبکه جمع آوري و دفع آب 

هاي سطحی 30700
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

167,820,591 0 35,000,000 58,054,119 41,366,312 33,400,160 0 0
کنترل و پایش آب هاي سطحی و 

زیرزمینی 30702

167,820,591 0 35,000,000 58,054,119 41,366,312 33,400,160 0 0 17,500,000 2 ایستگاه 1397 1397 خاکریز آب
احداث شبکه پایش و مانیتورینگ بر 

اساس طرح جامع مدیریت آبهاي سطحی
شهر تهران

307020223

1,881,428,404 103,802,454 574,500,000 179,692,003 622,270,521 324,428,953 76,734,473 0
احداث و بهسازي شبکه هاي اصلی 
هدایت و جمع آوري آبهاي سطحی 30703

75,926,285 0 10,000,000 2,024,367 58,839,425 5,062,493 0 0 10,000,000 1 پروژه 1397 1397 خاکریز آب
مدیریت راهبردي و نظارت عالیه بر 
اجراي پروژه هاي هدایت و مدیریت 

آبهاي سطحی مناطق 22گانه
307033823

85,050,520 0 30,000,000 8,565,677 46,484,843 0 0 0 10,000,000 3 پروژه 1397 1397 خاکریز آب مطالعه و اجراي پروژه هاي 
(اضطراري(ایمن سازي رودخانه کن 307033923

562,261,528 0 200,000,000 62,716,378 182,785,932 116,759,218 0 0 162,467 1,231 متر 1397 1397 خاکریز آب مدیریت آبهاي سطحی حوزه آبریز سرخه
حصار و سرشاخه هاي آن 307034023

69,963,251 0 4,500,000 39,844 52,240,873 2,536,802 10,645,732 0 200,000 23 متر 1397 1397 خاکریز آب مدیریت آبهاي سطحی حوزه آبریز 
مرکزي و سرشاخه هاي آن 307034123

562,495,095 0 190,000,000 88,903,552 127,600,383 121,685,069 34,306,091 0 81,273 2,338 متر 1397 1397 خاکریز آب مدیریت آبهاي سطحی حوزه آبریز مسیل
کن و سرشاخه هاي آن 307034223

227,058,246 0 100,000,000 13,408,706 55,987,352 39,153,703 18,508,485 0 73,892 1,353 متر 1397 1397 خاکریز آب مدیریت آبهاي سطحی حوزه آبریز مسیل
وردآورد و سرشاخه هاي آن 307034323

298,673,479 103,802,454 40,000,000 4,033,479 98,331,713 39,231,668 13,274,165 0 99,101 3,377 متر 1398 1393 خاکریز آب احداث کانال هالل احمر ـ هرنجی 307034423

60,577,812 0 10,000,000 16,836,328 33,741,484 0 0 0 استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی 30711

60,577,812 0 10,000,000 16,836,328 33,741,484 0 0 0 10,000,000 1 پروژه 1397 1397 خاکریز آب پیاده سازي طرح جامع ساماندهی و احیا
رودخانه ها و قنوات شهر تهران 307110123

75,354,262 0 28,000,000 21,566,943 25,344,720 168,794 273,805 0
احداث و بهسازي تاسیسات و سازه هاي 
جانبی شبکه اصلی هدایت و جمع آوري 

آبهاي سطحی
30712

61,733,643 0 20,000,000 15,946,324 25,344,720 168,794 273,805 0 20,000 1,000 متر طول 1397 1397 خاکریز آب
احداث و بهسازي آبگیرها و شفت ها و 
سازه هاي اتصال شبکه اصلی هدایت و 

مدیریت آبهاي سطحی
307120123
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

13,620,619 0 8,000,000 5,620,619 0 0 0 0 2,000,000 4 دستگاه 1397 1397 خاکریز آب احداث آشغالگیرها بر اساس طرح جامع 
مدیریت آبهاي سطحی شهر تهران 307120223

1,529,892,844 934,517,596 25,000,000 19,003,178 31,548,792 107,760,925 412,062,353 0
توسعه و نگهداري تأسیسات وتسهیالت 

خدمات شهري 31000

1,529,892,844 934,517,596 25,000,000 19,003,178 31,548,792 107,760,925 412,062,353 0 ایجاد کانال مشترك تأسیسات شهري 31005

1,529,892,844 934,517,596 25,000,000 19,003,178 31,548,792 107,760,925 412,062,353 0 3,218 485,000 متر 1399 1393

سازمان 
مهندسی و
عمران 

شهر تهران

احداث تونل مشترك تأسیسات شهري 310050123

748,307,823 0 385,000,000 95,833,501 116,612,306 117,823,860 33,038,156 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000

270,000,000 0 270,000,000 0 0 0 0 0
توانمندسازي سیستم و اِعمال مدیریت 

بحران 40200

270,000,000 0 270,000,000 0 0 0 0 0
احداث پایگاه هاي پشتیبانی مدیریت 

بحران 40203

270,000,000 0 270,000,000 0 0 0 0 0 20,000 13,500 متر مربع 1397 1397 یادمان 
سازه

احداث و تکمیل پایگاه هاي پشتیبانی و 
سوله هاي بحران،سطح مناطق22گانه 402030123

478,307,823 0 115,000,000 95,833,501 116,612,306 117,823,860 33,038,156 0
کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در 

برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 40300

334,759,778 0 75,000,000 71,664,742 75,121,881 96,479,863 16,493,292 0
توسعه و بهسازي مسیل ها، حوضچه 
هاي رسوبگیر و مخازن تعدیل کننده 

سیالب
40311

309,638,494 0 50,000,000 71,664,742 75,000,597 96,479,863 16,493,292 0 250 200,000 نفر ساعت 1397 1397

سازمان 
مشاور فنی
و مهندسی
شهر

بررسی و طراحی مسیل ها و عملیاتی 
کردن طرح جامع مدیریت آبهاي سطحی

شهر تهران
403110123

25,121,284 0 25,000,000 0 121,284 0 0 0 157 158,932 متر مکعب 1397 1397 خاکریز آب
احداث مخازن تعدیل کننده سیالب بر 

اساس طرح جامع مدیریت آبهاي سطحی
شهر تهران

403111323

143,548,045 0 40,000,000 24,168,759 41,490,425 21,343,997 16,544,864 0 مقاوم سازي پل�ها و ابنیه فنی 40313
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

96,564,959 0 30,000,000 14,739,973 23,616,805 13,497,695 14,710,486 0 300 100,000 نفر ساعت 1397 1397

سازمان 
مشاور فنی
و مهندسی
شهر

تهیه طرح هاي بهسازي لرزه اي پل ها 403130123

46,983,086 0 10,000,000 9,428,786 17,873,620 7,846,302 1,834,378 0 250 40,000 نفر ساعت 1397 1397

سازمان 
مشاور فنی
و مهندسی
شهر

تهیه طرحهاي بهسازي لرزه اي ابنیه 403130223

545,382,904 19,000,000 521,000,000 2,766,754 2,616,150 0 0 0 شهرسازي و معماري 50000

165,382,904 19,000,000 141,000,000 2,766,754 2,616,150 0 0 0
ساماندهی بافت هاي تاریخی و پهنه هاي

طبیعی واجد ارزش شهر تهران 50400

165,382,904 19,000,000 141,000,000 2,766,754 2,616,150 0 0 0
توسعه و ساماندهی پهنه هاي واجد 
ارزش فرهنگی و طبیعی شهر تهران 50404

10,351,802 0 5,000,000 2,735,652 2,616,150 0 0 0 300 92,054 نفر ساعت 1397 1395 یادمان 
سازه

مطالعه و طراحی احداث مجموعه باغشهر
والیت 504040123

20,031,102 19,000,000 1,000,000 31,102 0 0 0 0 22,222 4,500 متر مربع 1398 1396

سازمان 
مهندسی و
عمران 

شهر تهران

احداث پل عابر اتصال دریاچه به بوستان 
چیتگر 504040223

135,000,000 0 135,000,000 0 0 0 0 0 20,000 6,750 متر مربع 1397 1397

سازمان 
عمرانی 
مناطق 

شهرداري 
تهران

احداث، توسعه و تجهیز پارکینگ هاي 
عمومی طبقاتی 504040323

380,000,000 0 380,000,000 0 0 0 0 0 ساماندهی و نوسازي بافت هاي فرسوده 50600

380,000,000 0 380,000,000 0 0 0 0 0
هماهنگی تامین زیرساخت ها وایجاد 
محرك توسعه دربافت هاي فرسوده 

شهري
50601
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

380,000,000 0 380,000,000 0 0 0 0 0 15,000 25,333 متر مربع 1397 1397

سازمان 
عمرانی 
مناطق 

شهرداري 
تهران

اجراي طرح محور نیلوفري  (ساماندهی 
(خط راه آهن تهران - تبریز 506010123

868,252,671 0 82,000,000 211,375,026 227,730,750 256,073,957 91,072,938 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000

868,252,671 0 82,000,000 211,375,026 227,730,750 256,073,957 91,072,938 0 پژوهش هاي کاربردي 61500

868,252,671 0 82,000,000 211,375,026 227,730,750 256,073,957 91,072,938 0 بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهري 61501

109,776,979 0 15,000,000 16,126,124 21,889,233 32,712,489 24,049,133 0 300 50,000 نفر ساعت 1397 1397

سازمان 
مشاور فنی
و مهندسی
شهر

طراحی ساختمانها و ابنیه 615010123

243,757,282 0 25,000,000 39,649,329 57,979 123,669,257 55,380,717 0 250 100,000 نفر ساعت 1397 1397

سازمان 
مشاور فنی
و مهندسی
شهر

مطالعه بهبود اجرایی و کنترل کیفی و 
آزمایشات پروژه هاي عمرانی 615010223

1,886,550 0 1,000,000 886,550 0 0 0 0 250 4,000 نفر ساعت 1397 1397

سازمان 
مشاور فنی
و مهندسی
شهر

مطالعه زیست محیطی، اقتصادي و 
اجتماعی طرحهاي خاص 615010323

489,809,995 0 30,000,000 151,892,106 199,282,800 99,682,999 8,952,090 0 50,000,000 1 پروژه 1397 1397

سازمان 
مشاور فنی
و مهندسی
شهر

نظارت عالیه و کنترل کیفی و خدمات 
جنبی پروژه هاي عمرانی مناطق، شرکتها

و سازمانهاي منطقه اي
615010423

14,704,313 0 3,000,000 2,503,365 6,500,738 9,212 2,690,998 0 3,000,000 1 پروژه 1397 1397

سازمان 
مشاور فنی
و مهندسی
شهر

مطالعات مهندسی ارزش 615010723

5,317,552 0 5,000,000 317,552 0 0 0 0 5,000,000 1 پروژه 1397 1397

سازمان 
مشاور فنی
و مهندسی
شهر

مطالعه و بررسی گره هاي ترافیکی شهر 
تهران و ارائه راهکار الزم براي رفع آنها 615010823

360 

جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 حوزه معاونت فنی و عمرانی
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

3,000,000 0 3,000,000 0 0 0 0 0 3,000,000 1 پروژه 1397 1397

سازمان 
مشاور فنی
و مهندسی
شهر

مطالعه و ارایه خدمات آزمایشگاهی پروژه
هاي عمرانی مناطق 22گانه شهرداري 

تهران
615010923
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جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 حوزه معاونت فنی و عمرانی
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 





مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

7,311,842,479 جمع کل
17,000,000 اجتماعی و فرهنگی 10000
5,000,000 پیشگیري،کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی 10400
5,000,000 حمایت از مراکز غیردولتی خیریه، ایتام و مستمندان(کمک) 10405
5,000,000 کمک به افراد بی بضاعت 104050134

12,000,000 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700
2,000,000 ترویج اموردینی، فرهنگ قرآن و معارف اسالمی 10709
2,000,000 ترویج امور دینی، فرهنگی و قرآن 107090134

10,000,000 اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 10714
10,000,000 اجراي برنامه هاي فرهنگی ویژه کارکنان شهرداري تهران 107140834

7,294,842,479 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
17,000,000 نوسازي و تحول اداري 60200
4,000,000 تکریم ارباب رجوع 60205
4,000,000 تکریم ارباب رجوع 602050134

10,000,000 بهبود نظام هاي مدیریتی 60206
10,000,000 بهبود نظام هاي مدیریتی 602060134
3,000,000 کنترل ونظارت برنظامهاي اداري 60207
3,000,000 برنامه هاي ستاد ارتقاء سالمت اداري و مقابله با فساددر شهرداري تهران 602070134

3,969,742,488 امور پشتیبانی 60800
45,830,868 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801

110,000 حقوق شهردار 608010134
38,324,359 حقوق کارمندان  ثابت 608010234

6,396,509 دستمزد کارگران رسمی 608010334
1,000,000 حقوق مامورین انتظامی 608010434
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جدول شماره (7) - بودجه مصوب سال  1397 حوزه معاونت توسعه منابع انسانی
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

2,974,389,902 مزایا و کمک ها 60802
1,200,000 مزایاي شهردار 608020134

303,651,468 مزایاي کارمندان ثابت 608020234
21,473,034 هزینه ناهار 608020334

1,516,217 مزایاي کارگران رسمی 608020434
1,000,000 مزایاي مامورین انتظامی 608020534

244,483,503 فوق العاده ،اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاري 608020634
1,549,660,540 بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی 3درصد پس انداز 608020734

812,363,260 کمک غیر نقدي ، کمک  عائله مندي ، بن کاالهاي اساسی کارگران و ایاب و ذهاب 608020834
39,041,880 پاداش و عیدي 608020934

949,521,718 خدمات قراردادي 60805
95,000,000 آموزش و کارگاههاي آموزشی کارکنان 608050834

854,521,718 تامین نیروي انسانی شامل کارگري - کارمندي و غیره 608050934
608,099,991 دیون و تعهدات 61600
608,099,991 پرداخت هاي انتقالی به کارکنان 61611

299,991 پرداختهاي انتقالی به کارکنان پرداخت به کارکنان غیرشاغل (آماده خدمت) 616110134
4,800,000 پرداختهاي انتقالی به کارکنان حقوق وظیفه 616110234

600,000,000 پرداختهاي انتقالی به کارکنان پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان 616110334
3,000,000 هزینه فوت شدگان 616110534

2,680,000,000 موارد پیش بینی نشده 61700
2,680,000,000 حمایت از اشخاص و موسسات خصوصی 61702

125,000,000 کمک به خانواده ایثارگران شهرداري 617020234
15,000,000 کمک هزینه ازدواج وجهیزیه 617020334
8,000,000 اعطاي جوائز و کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان 617020434
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جدول شماره (7) - بودجه مصوب سال  1397 حوزه معاونت توسعه منابع انسانی
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

1,622,000,000 جبران هزینه راهبري سازمان صندوق بازنشستگی 617020734
10,000,000 کمک به سازمان صندوق بازنشستگی بابت استفاده رایگان از خدمات حمل و نقل عمومی 617021634
20,000,000 کمک به هزینه هاي درمانی جانبازان اعصاب و روان 617022134
10,000,000 کمک به جانبازان اعصاب و روان 617022234
15,000,000 کمک به معلولین خانواده شهرداري 617022334
15,000,000 تحکیم بنیاد خانواده و کمک به بیماران خاص 617022434

100,000,000 ارتقاء بیمه تکمیلی کارکنان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی 617022534
440,000,000 کمک به سازمان صندوق بازنشستگی بابت حق مسکن بازنشستگان 617022734
290,000,000 کمک به ترمیم حقوق بازنشستگان سازمان بازنشستگی 617023734
10,000,000 کمک ودیعه مسکن خانواده ایثارگران و شهدا 617023834
20,000,000 مدیریت عملکرد 61800
20,000,000 کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت هاي شهرداري 61802
20,000,000 کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت هاي شهرداري 618020134
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جدول شماره (7) - بودجه مصوب سال  1397 حوزه معاونت توسعه منابع انسانی
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
261,381,717 61,100,000 36,500,000 5,889,356 44,150,758 63,397,139 8,342,072 42,002,392 جمع کل

261,381,717 61,100,000 36,500,000 5,889,356 44,150,758 63,397,139 8,342,072 42,002,392 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000

56,101,559 0 13,500,000 3,403,175 15,410,758 15,445,554 8,342,072 0
تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان هاي 

اداري 60600

56,101,559 0 13,500,000 3,403,175 15,410,758 15,445,554 8,342,072 0
بازسازي و تعمیرات اساسی ساختمان 

هاي اداري 60603

56,101,559 0 13,500,000 3,403,175 15,410,758 15,445,554 8,342,072 0 279 48,420 متر مربع 1397 1397

اداره کل 
رفاه، تعاون
و خدمات 
اجتماعی

نگهداري ساختمانهاي رفاهی 606030134

130,793,977 0 15,000,000 0 25,840,000 47,951,585 0 42,002,392 پژوهش هاي کاربردي 61500

130,793,977 0 15,000,000 0 25,840,000 47,951,585 0 42,002,392 بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهري 61501

130,793,977 0 15,000,000 0 25,840,000 47,951,585 0 42,002,392 340 443,370 نفر ساعت 1397 1388 شهر سالم 
تهران جامعه ایمن شهر تهران 615010134

74,486,181 61,100,000 8,000,000 2,486,181 2,900,000 0 0 0 توسعه خدمات شهرداري الکترونیک 62000

74,486,181 61,100,000 8,000,000 2,486,181 2,900,000 0 0 0
ارائه خدمات و سرویس هاي نرم افزاري 

شهرداري 62001

74,486,181 61,100,000 8,000,000 2,486,181 2,900,000 0 0 0 269 297,944 نفر ساعت 1398 1391

حوزه 
معاونت 
توسعه 
منابع 
انسانی

تهیه سامانه آموزش هاي مجازي و 
تدوین محتواي آموزش 620010134

366 

جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 حوزه معاونت توسعه منابع انسانی
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
150,000,000 0 150,000,000 0 0 0 0 0 جمع کل

150,000,000 0 150,000,000 0 0 0 0 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000

150,000,000 0 150,000,000 0 0 0 0 0 دیون و تعهدات 61600

150,000,000 0 150,000,000 0 0 0 0 0 وام قرض الحسنه مسکن کارکنان 61612

150,000,000 0 150,000,000 0 0 0 0 0 150,000,000 1 عدد 1397 1397

حوزه 
معاونت 
توسعه 
منابع 
انسانی

وام قرض الحسنه مسکن کارکنان 616120134

367 

جدول شماره (9) - بودجه مصوب سال 1397 حوزه معاونت توسعه منابع انسانی
اعتبارات تملک دارائی مالی 





مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

364,562,895 جمع کل
25,000,000 اجتماعی و فرهنگی 10000
25,000,000 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700
25,000,000 اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 10714
25,000,000 اجراي برنامه هاي فرهنگی در اراضی عباس آباد 107140337

339,562,895 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
339,562,895 امور پشتیبانی 60800
14,442,558 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
14,442,558 حقوق کارمندان  ثابت 608010237

267,732,788 مزایا و کمک ها 60802
114,431,239 مزایاي کارمندان ثابت 608020237

7,048,593 هزینه ناهار 608020337
80,252,498 فوق العاده ،اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاري 608020637
49,126,554 بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی 3درصد پس انداز 608020737
4,058,281 کمک غیر نقدي ، کمک  عائله مندي ، بن کاالهاي اساسی کارگران و ایاب و ذهاب 608020837

12,815,623 پاداش و عیدي 608020937
57,387,549 خدمات قراردادي 60805
52,387,549 تامین نیروي انسانی شامل کارگري - کارمندي و غیره 608050937
5,000,000 حق الجلسات اساتید کمیته هاي تخصصی شهرسازي و معماري 608051537
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جدول شماره (7) - بودجه مصوب سال  1397 حوزه معاونت شهرسازي و معماري
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
11,709,184,244 3,558,370,828 3,456,200,000 755,001,829 849,055,309 1,159,268,135 745,779,758 1,185,508,385 جمع کل

200,000,000 0 200,000,000 0 0 0 0 0 خدمات شهري 30000

200,000,000 0 200,000,000 0 0 0 0 0
توسعه و مدیریت فضاي سبز شهري و 

پیراشهري 30100

200,000,000 0 200,000,000 0 0 0 0 0 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري 30103

200,000,000 0 200,000,000 0 0 0 0 0 625 320,000 متر مربع 1397 1397
سازمان 
نوسازي 
شهر تهران

ایجاد فضاي سبز در بافت فرسوده 301030137

11,383,818,737 3,479,144,211 3,211,200,000 754,636,322 848,281,926 1,159,268,135 745,779,758 1,185,508,385 شهرسازي و معماري 50000

2,094,914,082 580,308,766 713,000,000 114,984,679 121,126,307 121,694,382 85,205,661 358,594,287
تهیه، نظارت و راهبري طرح هاي توسعه 

شهري شهر تهران 50100

469,274,965 0 360,800,000 25,575,981 42,660,546 31,205,470 9,032,968 0 تهیه، تکمیل و بازنگري طرح تفصیلی 50101

169,274,965 0 60,800,000 25,575,981 42,660,546 31,205,470 9,032,968 0 3,571,429 17 تعداد پروژه 1397 1397

حوزه 
معاونت 

شهرسازي 
و معماري

هدایت و راهبري طرح هاي تفصیلی در 
مناطق 501011137

300,000,000 0 300,000,000 0 0 0 0 0 1,000 300,000 نفر ساعت 1397 1397

حوزه 
معاونت 

شهرسازي 
و معماري

بازنگري طرح تفصیلی شهر تهران با 
محوریت نهاد مطالعات، برنامه ریزي و 

توسعه شهري تهران
501011237

1,305,570,333 558,987,480 206,500,000 73,056,489 51,875,977 56,886,743 45,041,468 313,222,176
تهیه طرح�هاي موضوعی و موضعی 

توسعه شهري 50106

157,030,495 76,908,993 10,000,000 20,903,303 7,061,007 13,350,000 4,987,295 23,819,897 300 607,091 نفر ساعت 1398 1389

حوزه 
معاونت 

شهرسازي 
و معماري

تهیه و یکپارچه سازي طرح هاي اجرایی 
معابر و تقاطع هاي سطح شهر تهران 501060137

977,014,081 482,078,487 94,000,000 40,042,897 32,271,057 33,278,601 17,229,986 278,113,053 17,914,766 59 تعداد پروژه 1398 1385

حوزه 
معاونت 

شهرسازي 
و معماري

تهیه طرح هاي هاي موضعی و موضوعی 
توسعه شهري، سطح شهر تهران 501060237
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جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 حوزه معاونت شهرسازي و معماري
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

41,302,063 0 20,000,000 611,871 4,700,483 4,700,483 0 11,289,226 181 335,634 نفر ساعت 1397 1391

حوزه 
معاونت 

شهرسازي 
و معماري

تهیه طرح هاي موضوعی و موضعی، 
بوستان والیت 501060337

86,812,736 0 43,000,000 11,498,418 7,843,430 5,557,659 18,913,229 0 300 143,333 نفر ساعت 1397 1397

حوزه 
معاونت 

شهرسازي 
و معماري

تهیه و یکپارچه سازي طرح هاي اجرایی 
معابر و تقاطع هاي مناطق 501060637

23,410,958 0 19,500,000 0 0 0 3,910,958 0 666,667 29 تعداد پروژه 1397 1397
سازمان 
نوسازي 
شهر تهران

تسهیل در پروژه هاي محرك توسعه در 
بافت هاي فرسوده 501060737

20,000,000 0 20,000,000 0 0 0 0 0 800 25,000 نفر ساعت 1397 1397
سازمان 
نوسازي 
شهر تهران

تهیه طرح محور نیلوفري (ساماندهی خط
(راه آهن تهران - تبریز 501060837

320,068,784 21,321,286 145,700,000 16,352,209 26,589,784 33,602,169 31,131,225 45,372,111 ساماندهی نما و سیماي شهري 50113

75,310,210 21,321,286 14,700,000 5,757,177 1,797,982 501,130 1,921,436 29,311,199 7,421,148 11 تعداد پروژه 1398 1387

حوزه 
معاونت 

شهرسازي 
و معماري

ارتقاء کیفیت ساخت و ساز شهري 501130137

30,154,540 0 12,000,000 2,925,899 1,128,244 5,454,084 2,431,741 6,214,572 714,286 17 تعداد پروژه 1397 1397

حوزه 
معاونت 

شهرسازي 
و معماري

ارتقاء کیفیت طراحی شهري و معماري 
در تهران 501130237

72,724,092 0 52,000,000 1,899,487 4,586,048 7,943,085 3,904,497 2,390,975 9,536,067 9 تعداد پروژه 1397 1388

حوزه 
معاونت 

شهرسازي 
و معماري

اصول و معیارهاي طراحی شهري 501130337

40,139,446 0 20,000,000 0 3,842,440 8,142,520 699,121 7,455,365 1,995,600 10 تعداد پروژه 1397 1397

حوزه 
معاونت 

شهرسازي 
و معماري

نظارت بر طراحی و ساماندهی شهر 501130437
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

101,740,496 0 47,000,000 5,769,646 15,235,070 11,561,350 22,174,430 0 47,007,000 1 پروژه 1397 1397

حوزه 
معاونت 

شهرسازي 
و معماري

عملیات عمرانی مرتبط با اصالح سیما و 
نما ابنیه در تهران 501130537

578,271,284 180,776,169 268,500,000 17,834,169 42,223,596 25,318,320 5,511,224 38,107,806 ساماندهی حریم شهر 50300

150,000,000 0 150,000,000 0 0 0 0 0 اجراي طرح هاي عمرانی حریم 50301

150,000,000 0 150,000,000 0 0 0 0 0 200,000 750
کیلومتر 
مربع 1397 1397

حوزه 
معاونت 

شهرسازي 
و معماري

عملیات عمرانی واقع در حریم سطح شهر
تهران 503010137

428,271,284 180,776,169 118,500,000 17,834,169 42,223,596 25,318,320 5,511,224 38,107,806
تهیه طرح هاي ساماندهی موضعی و 

موضوعی ویژه حریم 50302

224,618,686 72,106,263 50,000,000 6,910,960 31,773,043 22,920,694 3,949,920 36,957,806 19,121,980 14 تعداد پروژه 1398 1386

حوزه 
معاونت 

شهرسازي 
و معماري

تعیین و تدقیق و عالمتگذاري خط حریم
شهر تهران 503020137

34,708,248 11,500,000 8,500,000 1,978,859 7,620,459 2,397,626 1,561,304 1,150,000 20,614,695 2 پروژه 1398 1391

حوزه 
معاونت 

شهرسازي 
و معماري

تدقیق و اجراي مرز محدوده طرح هاي 
هادي مصوب روستاهاي واقع در حریم 

شهر تهران
503020237

168,944,350 97,169,906 60,000,000 8,944,350 2,830,094 0 0 0 2,200 100,000 نفر ساعت 1398 1394

حوزه 
معاونت 

شهرسازي 
و معماري

تهیه و اجراي طرحهاي ویژه ساماندهی 
حریم شهر تهران در بخشهاي شمالی ، 

جنوبی ، شرقی و غربی
503020337

6,908,067,881 2,718,059,276 911,700,000 461,348,284 519,820,648 902,348,427 605,984,954 788,806,292
ساماندهی بافت هاي تاریخی و پهنه هاي

طبیعی واجد ارزش شهر تهران 50400

401,055,797 164,057,950 140,000,000 40,786,277 17,441,590 13,300,458 7,470,333 17,999,189

شناسایی، حفظ، احیا، ساماندهی و مرمت
بافتها، محورها، محوطه ها و محالت 
واجد ارزش  فرهنگی و تاریخی شهر 

تهران

50402
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

381,055,797 164,057,950 120,000,000 40,786,277 17,441,590 13,300,458 7,470,333 17,999,189 18,194,069 22 تعداد پروژه 1398 1389

حوزه 
معاونت 

شهرسازي 
و معماري

ساماندهی و مرمت بافت ها، محورها و 
محوطه ها و محالت واجد ارزش فرهنگی

 ـ  تاریخی شهر تهران
504020137

20,000,000 0 20,000,000 0 0 0 0 0 40,000 500 متر مربع 1397 1397 طراحی، اجرا و راه اندازي خانه معمار 504020237

5,918,628,557 2,554,001,326 625,700,000 303,037,859 383,111,131 734,047,969 547,923,169 770,807,103
توسعه و ساماندهی پهنه هاي واجد 
ارزش فرهنگی و طبیعی شهر تهران 50404

2,969,585,407 777,795,000 254,000,000 255,095,447 305,283,026 499,886,376 400,000,000 477,525,558 44,993 69,000 متر مربع 1398 1387
شرکت 
نوسازي 
عباس آباد

زیرساختهاي مجموعه ها و عرصه هاي 
طبیعی شرکت نوسازي عباس آباد 504040237

1,432,475,918 776,206,326 75,700,000 35,583,266 45,436,501 79,588,164 126,680,116 293,281,545 10,617 134,250 متر مربع 1398 1388
شرکت 
نوسازي 
عباس آباد

توسعه و ساماندهی مجموعه فردوسی 
(باغ هنر)ـ شرکت نوسازي عباس آباد 504041437

55,049,756 0 6,000,000 6,047,274 7,186,000 14,573,429 21,243,053 0 6,250 960 تعداد 1397 1397
شرکت 
نوسازي 
عباس آباد

احداث و توسعه مبلمان شهري براي کلیه
پارکها شرکت نوسازي عباس آباد 504041937

261,517,476 0 90,000,000 6,311,872 25,205,604 140,000,000 0 0 15,692 21,999 متر مربع 1397 1394
شرکت 
نوسازي 
عباس آباد

احداث دریاچه هنر - شرکت نوسازي 
عباس آباد 504042137

1,200,000,000 1,000,000,000 200,000,000 0 0 0 0 0 34,123 35,167 متر مربع 1400 1397
سازمان 
نوسازي 
شهر تهران

ساماندهی، طراحی و توسعه بوستان 
پردیسان 504042237

588,383,527 0 146,000,000 117,524,148 119,267,927 155,000,000 50,591,452 0
بازپیرایی، ترمیم و تجهیز پهنه هاي واجد

ارزش فرهنگی و طبیعی شهر تهران 50405

588,383,527 0 146,000,000 117,524,148 119,267,927 155,000,000 50,591,452 0 510 286,275 متر مربع 1397 1397
شرکت 
نوسازي 
عباس آباد

نگهداري مجموعه ها و عرصه هاي 
طبیعی شرکت نوسازي عباس آباد 504050137

1,768,954,115 0 1,301,000,000 160,469,190 148,500,000 109,907,006 49,077,919 0 ساماندهی و نوسازي بافت هاي فرسوده 50600

1,212,917,528 0 1,151,000,000 61,917,528 0 0 0 0
هماهنگی تامین زیرساخت ها وایجاد 
محرك توسعه دربافت هاي فرسوده 

شهري
50601
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

342,917,528 0 281,000,000 61,917,528 0 0 0 0 4,500 62,444 متر مربع 1397 1397
سازمان 
نوسازي 
شهر تهران

هماهنگی تامین خدمات و زیرساخت و 
توسعه در بافت هاي فرسوده شهري 506010137

500,000,000 0 500,000,000 0 0 0 0 0 357,143 1,400 واحد 1397 1397
سازمان 
نوسازي 
شهر تهران

تکمیل مسکن پیشگام نوسازان 506010237

370,000,000 0 370,000,000 0 0 0 0 0 370,000,000 1 ندارد 1397 1397
سازمان 
نوسازي 
شهر تهران

بهسازي محیطی در بافت فرسوده 506010337

556,036,587 0 150,000,000 98,551,662 148,500,000 109,907,006 49,077,919 0
تسهیلگري و ترویج فرهنگ نوسازي بافت

هاي فرسوده 50602

556,036,587 0 150,000,000 98,551,662 148,500,000 109,907,006 49,077,919 0 45,900 3,268 هکتار 1397 1397
سازمان 
نوسازي 
شهر تهران

تسهیلگري و ترویج فرهنگ نوسازي بافت
هاي فرسوده 506020137

33,611,375 0 17,000,000 0 16,611,375 0 0 0
پژوهش هاي کاربردي ماموریت 

شهرسازي ومعماري 50800

33,611,375 0 17,000,000 0 16,611,375 0 0 0
مطالعه و پژوهش هاي ماموریت 

شهرسازي 50801

23,611,375 0 7,000,000 0 16,611,375 0 0 0 169 198,408 نفر ساعت 1397 1395
شرکت 
نوسازي 
عباس آباد

مطالعات و طراحی پروژه هاي واقع در 
اراضی عباس اباد 508010137

10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 0 0 250 40,000 نفر ساعت 1397 1397 راه اندازي نهاد مطالعات و توسعه شهري 508010237

125,365,507 79,226,617 45,000,000 365,507 773,383 0 0 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000

125,365,507 79,226,617 45,000,000 365,507 773,383 0 0 0 پژوهش هاي کاربردي 61500

125,365,507 79,226,617 45,000,000 365,507 773,383 0 0 0 بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهري 61501

60,000,000 49,514,218 10,000,000 0 485,782 0 0 0 390 230,700 نفر ساعت 1398 1394

حوزه 
معاونت 

شهرسازي 
و معماري

نظارت و راهبري نحوه اجراي طرحهاي 
توسعه شهري شهر تهران 615010137
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

35,225,169 19,712,399 15,000,000 225,169 287,601 0 0 0 50,000,000 1 پروژه 1398 1394

حوزه 
معاونت 

شهرسازي 
و معماري

ارتقاء مکانیزاسیون و هوشمندسازي 
سامانه شهرسازي 615010237

20,140,338 10,000,000 10,000,000 140,338 0 0 0 0 605 49,602 نفر ساعت 1398 1394

حوزه 
معاونت 

شهرسازي 
و معماري

اصالح ساختار و بهبود فرآیندها درحوزه 
معاونت شهرسازي و معماري 615010337

10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 0 0 300 33,333 نفر ساعت 1397 1397

حوزه 
معاونت 

شهرسازي 
و معماري

بررسی و مطالعه فرآیند هاي بهبود صدور
پروانه به منظور ایجاد وحدت رویه در 

مناطق 22گانه شهر تهران
615010437
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

502,000,000 جمع کل
150,000,000 ایمنی و مدیریت بحران 40000
150,000,000 کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 40300
150,000,000 افزایش ایمنی اماکن 40306
130,000,000 افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 403060242
20,000,000 بازنگري طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران 403060342

352,000,000 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
350,000,000 موارد پیش بینی نشده 61700
350,000,000 حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه 61703
350,000,000 جبران هزینه مدیریت و راهبري سازمان پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهران 617030842

2,000,000 مدیریت عملکرد 61800
2,000,000 پایش و ارزیابی راهبردي و عملیاتی 61801
2,000,000 پایش و ارزیابی راهبردي و عملیاتی 618010142
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
1,504,084,389 1,197,742,203 250,000,000 9,078,081 21,006,308 22,267,891 0 3,989,906 جمع کل

1,504,084,389 1,197,742,203 250,000,000 9,078,081 21,006,308 22,267,891 0 3,989,906 ایمنی و مدیریت بحران 40000

1,504,084,389 1,197,742,203 250,000,000 9,078,081 21,006,308 22,267,891 0 3,989,906
توانمندسازي سیستم و اِعمال مدیریت 

بحران 40200

1,504,084,389 1,197,742,203 250,000,000 9,078,081 21,006,308 22,267,891 0 3,989,906
احداث پایگاه هاي پشتیبانی مدیریت 

بحران 40203

1,275,787,565 1,197,742,203 24,000,000 7,748,510 20,039,055 22,267,891 0 3,989,906 26,036,480 50 تعداد 1399 1392

سازمان 
پیشگیري 
و مدیریت 
بحران

تکمیل و تجهیز سوله هاي مدیریت 
بحران سطح شهرتهران 402030142

18,200,000 0 18,000,000 200,000 0 0 0 0 1,300,000 28 ایستگاه 1397 1395

سازمان 
پیشگیري 
و مدیریت 
بحران

ایجاد، تکمیل و توسعه سامانه هشدار 
سیل 402030242

46,196,258 0 45,000,000 256,208 940,050 0 0 0 1,004,266 72 دستگاه 1397 1395

سازمان 
پیشگیري 
و مدیریت 
بحران

ایجاد، تکمیل و توسعه سامانه هشدار 
سریع زلزله 402030342

20,812,177 0 20,000,000 795,700 16,477 0 0 0 5,203,044 8 سامانه 1397 1395

سازمان 
پیشگیري 
و مدیریت 
بحران

ایجاد  سامانه پورتابل فرماندهی حادثه 402030442

23,088,389 0 23,000,000 77,663 10,726 0 0 0 452,714 102 کانکس 1397 1395

سازمان 
پیشگیري 
و مدیریت 
بحران

تجهیز کانکس هاي گروه هاي دوام 402030542

120,000,000 0 120,000,000 0 0 0 0 0 28,333,333 12 مورد 1397 1396

سازمان 
پیشگیري 
و مدیریت 
بحران

احداث دکلهاي خود ایستا 402030642
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

308,341,265 جمع کل
308,341,265 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
74,389,265 امور پشتیبانی 60800
2,217,964 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
2,217,964 حقوق کارمندان  ثابت 608010249

41,116,106 مزایا و کمک ها 60802
17,573,369 مزایاي کارمندان ثابت 608020249
1,082,462 هزینه ناهار 608020349

12,324,490 فوق العاده ،اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاري 608020649
7,544,435 بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی 3درصد پس انداز 608020749

623,236 کمک غیر نقدي ، کمک  عائله مندي ، بن کاالهاي اساسی کارگران و ایاب و ذهاب 608020849
1,968,114 پاداش و عیدي 608020949

17,000,000 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803
2,000,000 ماموریت و هزینه سفرداخل کشور 608030149

15,000,000 ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور 608030249
14,055,195 خدمات قراردادي 60805
14,055,195 تامین نیروي انسانی شامل کارگري - کارمندي و غیره 608050949

233,952,000 دیپلماسی شهري 62200
180,952,000 اطالع رسانی عمومی و بین المللی 62201
140,952,000 راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 622010149
40,000,000 اجراي برنامه هاي تلویزیونی توسط شرکت پیام رسا 622010249
53,000,000 توسعه همکاري هاي بین المللی در حوزه مدیریت شهري 62202
53,000,000 توسعه همکاري هاي بین المللی در حوزه مدیریت شهري 622020149

379 

جدول شماره (7) - بودجه مصوب سال  1397 مرکز ارتباطات و امور بین الملل
اعتبارات هزینه اي 





مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

225,924,327 جمع کل
65,000,000 خدمات شهري 30000
65,000,000 توسعه و نگهداري تأسیسات وتسهیالت خدمات شهري 31000
65,000,000 نگهداري و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهري 31011
65,000,000 نگهداري و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات شهري (امور یگان حفاظت) 310110155

160,924,327 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
160,924,327 امور پشتیبانی 60800
12,679,733 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801

257,903 حقوق کارمندان  ثابت 608010255
12,421,830 حقوق مامورین انتظامی 608010455
30,356,163 مزایا و کمک ها 60802
2,043,415 مزایاي کارمندان ثابت 608020255

125,868 هزینه ناهار 608020355
25,575,221 مزایاي مامورین انتظامی 608020555
1,433,080 فوق العاده ،اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاري 608020655

877,260 بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی 3درصد پس انداز 608020755
72,469 کمک غیر نقدي ، کمک  عائله مندي ، بن کاالهاي اساسی کارگران و ایاب و ذهاب 608020855

228,850 پاداش و عیدي 608020955
117,888,431 خدمات قراردادي 60805
17,888,431 تامین نیروي انسانی شامل کارگري - کارمندي و غیره 608050955

100,000,000 خدمات قراردادي براي انجام ماموریتهاي عملیاتی یگان حفاظت 608051755

381 

جدول شماره (7) - بودجه مصوب سال  1397 یگان حفاظت شهرداري تهران
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
145,871,383 0 85,000,000 35,396,213 25,475,170 0 0 0 جمع کل

145,871,383 0 85,000,000 35,396,213 25,475,170 0 0 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000

145,871,383 0 85,000,000 35,396,213 25,475,170 0 0 0 امور پشتیبانی 60800

100,771,383 0 65,000,000 10,296,213 25,475,170 0 0 0 لوازم مصرف نشدنی اداري 60809

94,580,332 0 60,000,000 9,105,162 25,475,170 0 0 0 282,885 212 مورد 1397 1397

یگان 
حفاظت 
شهرداري 
تهران

خرید تجهیزات امنیتی و انتظامی جهت 
ساختمان هاي شهرداري و شورا 608090155

6,191,051 0 5,000,000 1,191,051 0 0 0 0 123,821 121 مورد 1397 1396

یگان 
حفاظت 
شهرداري 
تهران

خرید تجهیزات اداري یگان حفاظت 
شهرداري تهران 608090355

45,100,000 0 20,000,000 25,100,000 0 0 0 0 وسایط نقلیه 60814

45,100,000 0 20,000,000 25,100,000 0 0 0 0 902,000 78 مورد 1397 1396

یگان 
حفاظت 
شهرداري 
تهران

خرید خودروي عملیاتی یگان حفاظت 
شهرداري تهران 608140255

382 

جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 یگان حفاظت شهرداري تهران
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

115,930,571 جمع کل
115,930,571 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
115,930,571 امور پشتیبانی 60800

3,971,703 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
3,971,703 حقوق کارمندان  ثابت 608010256

73,626,515 مزایا و کمک ها 60802
31,468,591 مزایاي کارمندان ثابت 608020256
1,938,363 هزینه ناهار 608020356

22,069,436 فوق العاده ،اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاري 608020656
13,509,802 بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی 3درصد پس انداز 608020756

1,116,027 کمک غیر نقدي ، کمک  عائله مندي ، بن کاالهاي اساسی کارگران و ایاب و ذهاب 608020856
3,524,296 پاداش و عیدي 608020956

38,332,353 خدمات قراردادي 60805
38,332,353 تامین نیروي انسانی شامل کارگري - کارمندي و غیره 608050956

383 

جدول شماره (7) - بودجه مصوب سال  1397 مرکز مطالعات و برنامه ریزي شهرتهران
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
533,990,559 0 165,000,000 86,599,528 125,373,813 110,510,152 46,507,066 0 جمع کل

115,058,454 0 39,000,000 15,845,068 24,673,950 22,687,998 12,851,438 0 اجتماعی و فرهنگی 10000

20,080,000 0 20,000,000 0 80,000 0 0 0
توسعه فضاهاي فرهنگی، اجتماعی و 

هنري 10800

20,080,000 0 20,000,000 0 80,000 0 0 0 توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري 10801

20,080,000 0 20,000,000 0 80,000 0 0 0 13,387 2,994 متر مربع 1397 1395

مرکز 
مطالعات و
برنامه 
ریزي 

شهرتهران

تجهیز و راه اندازي مرکز اسناد شهرداري
تهران در اراضی عباس آباد 108010156

94,978,454 0 19,000,000 15,845,068 24,593,950 22,687,998 12,851,438 0 پژوهش هاي کاربردي ماموریت اجتماعی 11600

94,978,454 0 19,000,000 15,845,068 24,593,950 22,687,998 12,851,438 0
مطالعه و پژوهش هاي ماموریت اجتماعی

و فرهنگی 11601

94,978,454 0 19,000,000 15,845,068 24,593,950 22,687,998 12,851,438 0 200 95,000 نفر ساعت 1397 1397

مرکز 
مطالعات و
برنامه 
ریزي 

شهرتهران

مطالعه و پژوهش در امور فرهنگی و 
اجتماعی شهر تهران 116010156

63,973,435 0 25,000,000 7,545,673 14,754,866 11,848,067 4,824,829 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

63,973,435 0 25,000,000 7,545,673 14,754,866 11,848,067 4,824,829 0
پژوهش هاي کاربردي ماموریت حمل 

ونقل وترافیک 22100

63,973,435 0 25,000,000 7,545,673 14,754,866 11,848,067 4,824,829 0
مطالعه و پژوهش هاي ماموریت حمل و 

نقل وترافیک 22101

63,973,435 0 25,000,000 7,545,673 14,754,866 11,848,067 4,824,829 0 200 125,000 نفر ساعت 1397 1397

مرکز 
مطالعات و
برنامه 
ریزي 

شهرتهران

مطالعه و پژوهش در امور حمل و نقل و 
ترافیک شهر تهران 221010256

77,222,357 0 25,000,000 11,993,489 14,494,584 13,171,501 12,562,783 0 خدمات شهري 30000

384 

جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 مرکز مطالعات و برنامه ریزي شهرتهران
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

77,222,357 0 25,000,000 11,993,489 14,494,584 13,171,501 12,562,783 0
پژوهش هاي کاربردي ماموریت خدمات 

شهري 31400

77,222,357 0 25,000,000 11,993,489 14,494,584 13,171,501 12,562,783 0
مطالعه و پژوهش هاي ماموریت خدمات 

شهري 31401

77,222,357 0 25,000,000 11,993,489 14,494,584 13,171,501 12,562,783 0 200 125,000 نفر ساعت 1397 1397

مرکز 
مطالعات و
برنامه 
ریزي 

شهرتهران

مطالعه و پژوهش در امور خدمات شهري 314010456

83,763,556 0 25,000,000 11,946,000 13,363,264 17,186,276 16,268,016 0 شهرسازي و معماري 50000

83,763,556 0 25,000,000 11,946,000 13,363,264 17,186,276 16,268,016 0
پژوهش هاي کاربردي ماموریت 

شهرسازي ومعماري 50800

83,763,556 0 25,000,000 11,946,000 13,363,264 17,186,276 16,268,016 0
مطالعه و پژوهش هاي ماموریت 

شهرسازي 50801

83,763,556 0 25,000,000 11,946,000 13,363,264 17,186,276 16,268,016 0 200 125,000 نفر ساعت 1397 1397

مرکز 
مطالعات و
برنامه 
ریزي 

شهرتهران

مطالعه و پژوهش در امور شهرسازي و 
معماري شهر تهران 508010156

193,972,757 0 51,000,000 39,269,298 58,087,149 45,616,310 0 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000

193,972,757 0 51,000,000 39,269,298 58,087,149 45,616,310 0 0 پژوهش هاي کاربردي 61500

193,972,757 0 51,000,000 39,269,298 58,087,149 45,616,310 0 0 بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهري 61501

158,181,109 0 20,000,000 39,269,298 53,295,501 45,616,310 0 0 200 100,000 نفر ساعت 1397 1397

مرکز 
مطالعات و
برنامه 
ریزي 

شهرتهران

بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهري 
در امور اداري و مالی و قوانین و مقررات 

شهر تهران
615010656

385 

جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 مرکز مطالعات و برنامه ریزي شهرتهران
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

34,791,648 0 30,000,000 0 4,791,648 0 0 0 34,791,648 1 پروژه 1397 1395

مرکز 
مطالعات و
برنامه 
ریزي 

شهرتهران

راه اندازي پارك علم و فن آوري 615010756

1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 0 0 250 4,000 نفر ساعت 1397 1397

مرکز 
مطالعات و
برنامه 
ریزي 

شهرتهران

دبیرخانه شوراي سیاست گذاري و برنامه 
ریزي پژوهش شهرداري تهران 615011156

386 

جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 مرکز مطالعات و برنامه ریزي شهرتهران
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

509,172,754 جمع کل
13,500,000 اجتماعی و فرهنگی 10000
13,500,000 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700
13,500,000 آموزش حقوق و تکالیف شهروندي 10717
13,500,000 برنامه توسعه اي آموزشی ، تبلیغی وترویجی سامانه نظارت همگانی 1888 و سامانه مدیریت شهري 137 107170360

495,672,754 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
7,000,000 نوسازي و تحول اداري 60200
7,000,000 کنترل ونظارت برنظامهاي اداري 60207
7,000,000 برنامه براي مبارزه با مفاسد مالی 602070260

488,672,754 امور پشتیبانی 60800
20,917,303 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
20,580,645 حقوق کارمندان  ثابت 608010260

336,658 دستمزد کارگران رسمی 608010360
382,146,529 مزایا و کمک ها 60802
163,064,516 مزایاي کارمندان ثابت 608020260
10,069,418 هزینه ناهار 608020360

79,800 مزایاي کارگران رسمی 608020460
114,646,426 فوق العاده ،اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاري 608020660
70,180,792 بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی 3درصد پس انداز 608020760
5,797,544 کمک غیر نقدي ، کمک  عائله مندي ، بن کاالهاي اساسی کارگران و ایاب و ذهاب 608020860

18,308,033 پاداش و عیدي 608020960
85,608,922 خدمات قراردادي 60805
85,608,922 تامین نیروي انسانی شامل کارگري - کارمندي و غیره 608050960

387 

جدول شماره (7) - بودجه مصوب سال  1397 سازمان بازرسی
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
100,000,000 0 100,000,000 0 0 0 0 0 جمع کل

100,000,000 0 100,000,000 0 0 0 0 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000

100,000,000 0 100,000,000 0 0 0 0 0 موارد پیش بینی نشده 61700

100,000,000 0 100,000,000 0 0 0 0 0 اعتبارات فوریتهاي خدمات شهري 61706

100,000,000 0 100,000,000 0 0 0 0 0 20,000 5,000 مورد 1397 1397 سازمان 
بازرسی

اعتبارات فوریتهاي خدمات شهري سامانه
فوریت هاي شهري 137 617060160

388 

جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 سازمان بازرسی
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

167,115,367 جمع کل
68,000,000 اجتماعی و فرهنگی 10000
68,000,000 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700
68,000,000 فرهنگ سازي فعالیت هاي ارزشی و بصیرت افزایی 10716
68,000,000 اجراي برنامه هاي ارزشی و معنوي 107160163
99,115,367 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
99,115,367 امور پشتیبانی 60800
2,090,397 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
1,753,739 حقوق کارمندان  ثابت 608010263

336,658 دستمزد کارگران رسمی 608010363
33,137,715 مزایا و کمک ها 60802
13,895,222 مزایاي کارمندان ثابت 608020263

881,074 هزینه ناهار 608020363
79,800 مزایاي کارگران رسمی 608020463

10,031,562 فوق العاده ،اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاري 608020663
6,140,819 بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی 3درصد پس انداز 608020763

507,285 کمک غیر نقدي ، کمک  عائله مندي ، بن کاالهاي اساسی کارگران و ایاب و ذهاب 608020863
1,601,953 پاداش و عیدي 608020963

63,887,255 خدمات قراردادي 60805
63,887,255 تامین نیروي انسانی شامل کارگري - کارمندي و غیره 608050963

389 

جدول شماره (7) - بودجه مصوب سال  1397 سازمان بسیج شهرداري تهران
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
27,871,741 0 7,500,000 0 14,700,000 1,700,000 3,971,741 0 جمع کل

27,871,741 0 7,500,000 0 14,700,000 1,700,000 3,971,741 0 اجتماعی و فرهنگی 10000

27,871,741 0 7,500,000 0 14,700,000 1,700,000 3,971,741 0 توسعه ورزش همگانی 10600

27,871,741 0 7,500,000 0 14,700,000 1,700,000 3,971,741 0 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی 10610

17,650,000 0 5,000,000 0 9,800,000 850,000 2,000,000 0 850 5,882 متر مربع 1397 1397

سازمان 
بسیج 

شهرداري 
تهران

نگهداري، تجهیز و ساماندهی مجموعه 
فرهنگی و ورزشی شهدا (وحیدیه غربی 

(-سبالن
106100263

10,221,741 0 2,500,000 0 4,900,000 850,000 1,971,741 0 1,133 2,206 متر مربع 1397 1397

سازمان 
بسیج 

شهرداري 
تهران

تعمیر و تجهیز مجموعه ورزشی شهید 
طهرانی مقدم 106100563
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جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 سازمان بسیج شهرداري تهران
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

4,197,776,900 جمع کل
319,000,000 اجتماعی و فرهنگی 10000
45,000,000 توانمند سازي و جلب مشارکت هاي اجتماعی و بهبود سرمایه اجتماعی 10500
45,000,000 حمایت از تشکل هاي مردم نهاد(کمک) 10507
45,000,000 حمایت از تشکل هاي مردم نهاد(کمک) 105070169

214,000,000 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700
25,000,000 اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 10714
25,000,000 اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 107140169

189,000,000 حمایت از مؤسسات فرهنگی و هنري 10715
10,000,000 کمک به خانه سینما 107150269
3,000,000 کمک به خانه موسیقی 107150369
3,000,000 کمک به خانه شاعران 107150469
5,000,000 کمک به خانه تئاتر 107150569
2,500,000 کمک به موزه موسیقی 107150669

15,000,000 کمک به خانه هنرمندان و تماشاخانه ایرانشهر 107150769
10,000,000 کمک به انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران 107150969
20,000,000 کمک به انجمن هاي نابینایان،ناشنوایان،توان یابان،جسمی،حرکتی و روانی 107151769
10,000,000 کمک به دانشنامه تهران (دایره المعارف بزرگ اسالمی) 107152969
5,000,000 کمک به انجمن قلم ایران 107153169
5,000,000 کمک به نشر و ترویج آثار امام خمینی(ره) 107154069

10,000,000 کمک به انجمن هاي علمی و مراکز پژوهشی شهر تهران 107154169
10,000,000 کمک به دانشگاه خوارزمی برنامه یکصدمین سال شکل گیري آموزش عالی تهران 107154269
20,000,000 کمک به هنرمندان و انجمن هاي اقوام و نواحی در تهران 107154369
50,000,000 کمک به روزنامه نگاران، نویسندگان، هنرمندان و ورزشکاران و مروجان دینی(موضوع وام فرهیختگان) 107154469
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جدول شماره (7) - بودجه مصوب سال  1397 ردیفهاي متمرکز
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

5,000,000 کمک به موزه سینما 107154569
3,000,000 کمک به موزه قرآن 107154669
2,500,000 کمک به انجمن خوشنویسان تهران 107154769

60,000,000 حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت هاي اجتماعی بانوان 11100
60,000,000 توانمندسازي اجتماعی بانوان 11105
60,000,000 توانمندسازي اجتماعی بانوان 111050169
12,000,000 خدمات شهري 30000
12,000,000 ساماندهی پهنه هاي کار و فعالیت در شهر 31100
12,000,000 رفع سد معبر 31102
12,000,000 ساماندهی طرح انضباط شهري نگین تهران 311020269

3,866,776,900 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
2,074,376,900 امور پشتیبانی 60800

40,000,000 مزایا و کمک ها 60802
40,000,000 هزینه ناهار 608020369
21,677,000 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803

330,000 هزینه سفر و فوق العاده نقل مکان کارکنان 608030369
21,347,000 پست، اینترنت و تلفن 608030469

404,450,000 اجاره بهاء و کرایه 60804
399,600,000 کرایه وسائط نقلیه 608040169

4,600,000 اجاره ساختمان 608040369
250,000 اجاره زمین 608040469

1,088,495,100 خدمات قراردادي 60805
22,815,000 نگهداري و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات 608050169

4,652,100 نگهداري و تعمیرات وسایل اداري 608050269
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جدول شماره (7) - بودجه مصوب سال  1397 ردیفهاي متمرکز
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

17,460,000 نگهداري و تعمیرات جزئی ماشین آالت و وسایط نقلیه 608050369
27,729,000 تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس 608050469

470,000 خدمات قراردادي،هزینه هاي بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهاي دسته چک و غیره 608050569
46,269,000 حق الجلسه،حق الزحمه ،حق التدریس 608050669

700,000,000 دادرسی 608050769
29,600,000 بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزي 608051069

237,500,000 خدمات قراردادي، سایر خدمات قراردادي 608051269
2,000,000 خدمات قراردادي، تحلیل، تولید و چاپ آمار بودجه اي 608051469

331,887,000 هزینه سوخت 60806
38,700,000 سوخت دستگاههاي حرارتی 608060169
41,130,000 سوخت وسائل نقلیه 608060269
21,097,000 آب بها مصرفی اداري 608060369

112,550,000 بهاي برق مصرفی اداري 608060469
72,610,000 آب بهاي پارکها و میادین 608060569
45,800,000 بهاي برق پارك ها و میادین 608060669

187,867,800 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807
22,707,000 خرید لوازم جزیی ساختمان 608070169
37,396,800 خرید لوازم مصرفی اداري 608070269
23,490,000 لوازم یدکی وسائط نقلیه 608070369
20,925,000 لباس کارکنان و لوازم خواب 608070469
78,885,000 سایرموادو لوازم مصرف شدنی 608070569

4,464,000 لوازم تنظیف 608070669
555,000,000 تدوین مقررات و خدمات حقوقی 61000
500,000,000 شوراي اسالمی شهر تهران 61001
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جدول شماره (7) - بودجه مصوب سال  1397 ردیفهاي متمرکز
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

165,000,000 شوراي اسالمی شهر تهران 610010169
30,000,000 حسابرسی شهرداري تهران و سازمانها و شرکتها 610010269
25,000,000 مرکز پژوهش هاي شوراي اسالمی شهر تهران 610010369

280,000,000 اداره کل امور اداري و اجرایی 610010469
55,000,000 کمک به شوراهاي حل اختالف 61004
55,000,000 کمک به شوراهاي حل اختالف 610040169

1,237,400,000 موارد پیش بینی نشده 61700
869,400,000 حمایت از اشخاص و موسسات خصوصی 61702
400,000,000 کمک به اشخاص و موسسات خصوصی 617020169
382,500,000 پاداش عملکرد متمایز کارکنان 617020669

5,000,000 کمک به انجمن هاي اقلیت هاي دینی 617021469
15,000,000 کمک به مجتمع شهداي انقالب هفتم تیر 617021969
12,500,000 کمک به ارائه خدمات جابجایی  به شهروندان و اقشار خاص در مراسم ها و مناسبت ها 617023069
9,400,000 کمک به توسعه خدمات و پوشش کارت منزلت به اقشار خاص 617023169

45,000,000 خدمات رسانی به معلولین شهر تهران 617024069
98,000,000 حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه 61703
50,000,000 کمک به موسسات عمومی و عام المنفعه 617030169
4,000,000 کمک به فرمانداري تهران 617031069

10,000,000 کمک به بنیادشهید 617031969
3,000,000 حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه، کمک به برگزاري جام پیشکسوتان (جام یونس شکوري) 617032169

31,000,000 کمک به امنیت شهر تهران 617032369
270,000,000 اعتبارات پیش بینی نشده هزینه اي 61705
270,000,000 اعتبار پیش بینی نشده هزینه اي در اختیار شهردار تهران (در کلیه ماموریتها و برنامه ها) 617050169
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جدول شماره (7) - بودجه مصوب سال  1397 ردیفهاي متمرکز
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
892,500,000 0 892,500,000 0 0 0 0 0 جمع کل

80,000,000 0 80,000,000 0 0 0 0 0 اجتماعی و فرهنگی 10000

80,000,000 0 80,000,000 0 0 0 0 0
توسعه فضاهاي فرهنگی، اجتماعی و 

هنري 10800

80,000,000 0 80,000,000 0 0 0 0 0 توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري 10801

45,000,000 0 45,000,000 0 0 0 0 0 45,000,000 1 ندارد 1397 1397 ردیفهاي 
متمرکز خدمات رسانی به معلولین شهر تهران 108010469

35,000,000 0 35,000,000 0 0 0 0 0 700,000 50 تعداد 1397 1397 ردیفهاي 
متمرکز

کمک به دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی در سطح شهر تهران (مستثنی از 

(سقف تبصره 5
108010569

100,000,000 0 100,000,000 0 0 0 0 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

100,000,000 0 100,000,000 0 0 0 0 0
روان سازي عبور و مرور معلولین و 

سالمندان 21300

100,000,000 0 100,000,000 0 0 0 0 0
بهسازي معابرجهت تردد معلولین و 

سالمندان 21302

100,000,000 0 100,000,000 0 0 0 0 0 8,000 31,250 متر مربع 1397 1395 ردیفهاي 
متمرکز اجراي شهر دسترس پذیر 213020169

712,500,000 0 712,500,000 0 0 0 0 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000

92,500,000 0 92,500,000 0 0 0 0 0 امور پشتیبانی 60800

60,000,000 0 60,000,000 0 0 0 0 0 لوازم مصرف نشدنی اداري 60809

60,000,000 0 60,000,000 0 0 0 0 0 60,000,000 1 هزار ریال 1397 1397 ردیفهاي 
متمرکز لوازم مصرف نشدنی اداري 608090169

2,500,000 0 2,500,000 0 0 0 0 0 حقوق ارتفاقی 60810

2,500,000 0 2,500,000 0 0 0 0 0 2,500,000 1 ندارد 1397 1397 ردیفهاي 
متمرکز حقوق ارتفاقی 608100169

30,000,000 0 30,000,000 0 0 0 0 0 وسایط نقلیه 60814

30,000,000 0 30,000,000 0 0 0 0 0 400,000 75 دستگاه 1397 1397 ردیفهاي 
متمرکز خرید وسائط نقلیه موتوري 608140169
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جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 ردیفهاي متمرکز
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
120,000,000 0 120,000,000 0 0 0 0 0 پژوهش هاي کاربردي 61500

120,000,000 0 120,000,000 0 0 0 0 0 بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهري 61501

40,000,000 0 40,000,000 0 0 0 0 0 300 133,333 نفر ساعت 1397 1397 ردیفهاي 
متمرکز

تهیه و مطالعات توجیهی پروژه هاي 
تملک دارائیهاي سرمایه اي 615010169

80,000,000 0 80,000,000 0 0 0 0 0 250 640,000 نفر ساعت 1397 1394 ردیفهاي 
متمرکز

طراحی تدوین و استقرار نظام جامع فنی 
و اجرایی شهرداري تهران ( ماده 150 
( برنامه پنج ساله دوم شهرداري تهران

615010269

400,000,000 0 400,000,000 0 0 0 0 0 موارد پیش بینی نشده 61700

400,000,000 0 400,000,000 0 0 0 0 0
اعتبارات پیش بینی نشده تملک دارایی 

سرمایه اي 61704

400,000,000 0 400,000,000 0 0 0 0 0 400,000,000 1 ندارد 1397 1397 ردیفهاي 
متمرکز

اعتبارات پیش بینی نشده سرمایه اي در 
اختیار شهردار تهران (در کلیه ماموریتها 

(و برنامه ها
617040169

100,000,000 0 100,000,000 0 0 0 0 0 تملک اراضی و امالك 62500

100,000,000 0 100,000,000 0 0 0 0 0
تملک اراضی و امالك جهت سایر 

ماموریتهاي شهرداري 62501

100,000,000 0 100,000,000 0 0 0 0 0 100,000,000 1 ندارد 1397 1397

حوزه 
معاونت 
برنامه 
ریزي، 
توسعه 

شهري و 
امور شورا

ایجاد و توسعه زیرساخت فضا هاي 
گردشگري شهر تهران 625010169
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جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 ردیفهاي متمرکز
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
12,233,193,700 0 12,233,193,700 0 0 0 0 0 جمع کل

12,233,193,700 0 12,233,193,700 0 0 0 0 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000

12,233,193,700 0 12,233,193,700 0 0 0 0 0 دیون و تعهدات 61600

11,148,193,700 0 11,148,193,700 0 0 0 0 0
دیون و تعهدات تملک دارائیهاي سرمایه 

اي سنوات قبل 61602

11,148,193,700 0 11,148,193,700 0 0 0 0 0 11,148,193,7
00 1 هزار ریال 1397 1397 ردیفهاي 

متمرکز

دیون و تعهدات سرمایه اي سنوات قبل، 
پیمانکاران (در کلیه ماموریتها و برنامه 

(ها
616020169

835,000,000 0 835,000,000 0 0 0 0 0 دیون و تعهدات هزینه اي سنوات قبل 61603

35,000,000 0 35,000,000 0 0 0 0 0 35,000,000 1 ندارد 1397 1397 ردیفهاي 
متمرکز دیون بامحل 616030169

800,000,000 0 800,000,000 0 0 0 0 0 800,000,000 1 ندارد 1397 1397 ردیفهاي 
متمرکز دیون بالمحل 616030269

250,000,000 0 250,000,000 0 0 0 0 0 بازپرداخت وام ها 61604

250,000,000 0 250,000,000 0 0 0 0 0 250,000,000 1 ندارد 1397 1397 ردیفهاي 
متمرکز

کمک فنی و اعتباري، پرداخت مابه 
التفاوت تسهیالت مسکن در بافت 

فرسوده حداکثر تا سقف نه درصد با 
الویت بازگشایی معابر

616040169
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جدول شماره (9) - بودجه مصوب سال 1397 ردیفهاي متمرکز
اعتبارات تملک دارائی مالی 





مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

389,692,508 جمع کل
389,692,508 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
39,000,000 سیاست گذاري، برنامه ریزي و بودجه ریزي 60100
23,000,000 تهیه برنامه هاي راهبردي و میان مدت 60101
3,000,000 پایش ، ارزیابی ، اصالح ، تدقیق شاخص هاي اهداف کمی و عملیاتی برنامه پنج ساله دوم 601010170
3,000,000 تهیه نظام جامع برنامه ریزي شهر تهران(برنامه راهبردي ، عملیاتی ...) و شاخص هاي کنترل برنامه هاي راهبردي و عملیاتی 601010270
5,000,000 تهیه نظام جامع سیاست گذاري شهرداري تهران 601010370

12,000,000 تهیه و تدوین برنامه سوم شهر تهران(1398-1402) 601010470
6,000,000 استانداردسازي فعالیت ها و محصوالت مدیریت شهري 60103
5,000,000 استانداردسازي فعالیت ها و محصوالت مدیریت شهري 601030170
1,000,000 استانداردسازي و ساماندهی عناصر اطالعاتی پروژه ها 601030270

10,000,000 تهیه برنامه و بودجه ساالنه 60104
5,000,000 ارتقاء و بهبود نظام مدیریتی ، طراحی و تدوین و پیاده سازي نظام بودجه ریزي (روشهاي بودجه ریزي، سامانه هاي مرتبط و ...) 601040170
1,500,000 برآورد هزینه ناشی از حضورسازمان ها ، ارگان ها در شهر تهران و تاثیر آن برهزینه هاي سرمایه اي و نگهداشت شهر و چگونگی جبران آن دربودجه ملی 601040270
1,500,000 ارزیابی درجه توسعه یافتگی مناطق 22 گانه وراهکارهاي کاهش فاصله آنها 601040470
2,000,000 بررسی روش هاي تامین مالی(قرضی-غیرقرضی) پروژهاي بزرگ شهري با تاکید بر اجراي آن توسط بخش خصوصی 601040570

30,000,000 نوسازي و تحول اداري 60200
30,000,000 بهبود نظام هاي مدیریتی 60206
30,000,000 بهبود نظام هاي مدیریتی 602060170

176,192,508 امور پشتیبانی 60800
6,447,571 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
6,447,571 حقوق کارمندان  ثابت 608010270

119,523,565 مزایا و کمک ها 60802
51,085,375 مزایاي کارمندان ثابت 608020270
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جدول شماره (7) - بودجه مصوب سال  1397 حوزه معاونت برنامه ریزي، توسعه شهري و امور شورا
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

3,146,693 هزینه ناهار 608020370
35,827,008 فوق العاده ،اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاري 608020670
21,931,497 بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی 3درصد پس انداز 608020770
1,811,732 کمک غیر نقدي ، کمک  عائله مندي ، بن کاالهاي اساسی کارگران و ایاب و ذهاب 608020870
5,721,260 پاداش و عیدي 608020970

50,221,372 خدمات قراردادي 60805
33,221,372 تامین نیروي انسانی شامل کارگري - کارمندي و غیره 608050970
12,000,000 برگزاري همایش 608051670
5,000,000 حق الجلسه اساتید دانشگاهی 608051870

15,000,000 تدوین مقررات و خدمات حقوقی 61000
15,000,000 ندوین مقررات و خدمات حقوقی 61005
15,000,000 تدوین مقررات و خدمات حقوقی 610050170
36,000,000 مدیریت عملکرد 61800
12,000,000 پایش و ارزیابی راهبردي و عملیاتی 61801
9,000,000 پایش و ارزیابی راهبردي و عملیاتی 618010170
1,500,000 تدوین نظام ارزیابی فنی ، اقتصادي و امکان سنجی پروژه ها و نرم افزارمربوطه 618010270
1,500,000 مطالعه و تدوین شاخص ها و استانداردهاي پایش مدیریتی - عملیاتی براي تهیه سند تفریغ بودجه سنواتی (ریالی و مقداري) 618010370

24,000,000 کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت هاي شهرداري 61802
15,000,000 کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت هاي شهرداري 618020170
3,000,000 شناسایی و برآورد هزینه و فایده واثربخشی سیاست درآمدي شهرداري تهران درحوزه ساخت و ساز 618020370
2,000,000 نقش شاخص هاي عملکردي در تغییر الگوي بودجه ریزي سازمان ها و شرکتهاي وابسته به شهرداري تهران مبتنی بر بودجه ریزي بر مبناي عملکرد 618020670
2,000,000 سنجش و تحلیل هزینه مبادله فعالیت هاي شهرداري و بررسی  عوامل موثر بر آن 618020770
2,000,000 بررسی روند تعریف و میزان اثر بخشی پژوههاي غیر مستمر شهرداري تهران با تاکید بر نیازهاي شهر و مطالعه تطبیقی با دیگر کشورهاي دنیا 618020870

93,500,000 توسعه خدمات شهرداري الکترونیک 62000
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جدول شماره (7) - بودجه مصوب سال  1397 حوزه معاونت برنامه ریزي، توسعه شهري و امور شورا
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

93,500,000 جبران هزینه راهبري و مدیریت سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات 62005
93,500,000 جبران هزینه راهبري و مدیریت سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات 620050170
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جدول شماره (7) - بودجه مصوب سال  1397 حوزه معاونت برنامه ریزي، توسعه شهري و امور شورا
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397

عملکرد سال 
1396

عملکرد سال 
1395

عملکرد سال  
1394

عملکرد سال 
1393

سالهاي قبل قیمت واحد 
کار مقدار کار واحد کار سال 

پایان
سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
8,136,107,434 0 2,501,500,000 945,474,984 1,241,984,150 1,520,009,471 1,146,588,431 780,550,398 جمع کل

849,000,319 0 100,000,000 73,898,205 133,203,228 264,000,000 277,898,886 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

849,000,319 0 100,000,000 73,898,205 133,203,228 264,000,000 277,898,886 0 افزایش ایمنی و بهره وري معابر 20400

849,000,319 0 100,000,000 73,898,205 133,203,228 264,000,000 277,898,886 0
تعمیر، تجهیز و توسعه زیرساخت سیستم

هاي هوشمند حمل و نقل و ترافیک 20411

849,000,319 0 100,000,000 73,898,205 133,203,228 264,000,000 277,898,886 0 698,365 1,114 کیلومتر 1397 1393

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

توسعه زیر ساخت فیبر نوري 204110170

7,287,107,115 0 2,401,500,000 871,576,779 1,108,780,922 1,256,009,471 868,689,545 780,550,398 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000

2,594,755,000 0 579,500,000 210,928,411 285,242,608 598,965,526 383,096,317 537,022,138
ایجاد و توسعه زیرساخت هاي فناوري 

اطالعات 60400

163,218,236 0 54,500,000 20,587,684 23,372,387 22,494,349 15,948,082 26,315,734 توسعه شبکه مخابراتی 60405

134,831,879 0 32,500,000 17,421,756 23,101,568 22,313,300 15,948,082 23,547,173 6,301 20,000 ترمینال 1397 1391

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

VOIP ایجاد و توسعه تلفن 604050170

28,386,357 0 22,000,000 3,165,928 270,819 181,049 0 2,768,561 26,845,632 1 ترمینال 1397 1388

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

ایجاد و توسعه شبکه بی سیم شهرداري 
تهران 604050270

1,090,236,166 0 210,000,000 52,911,571 168,653,977 338,706,719 181,315,945 138,647,954
 Data) توسعه و تجهیز مراکز داده ها

Center)
60409

569,179,206 0 200,000,000 51,697,171 54,328,299 81,189,837 43,315,945 138,647,954 869,632 600 دستگاه 1397 1387

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

تامین تجهیزات دیتا سنتر 604090170
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اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397

عملکرد سال 
1396

عملکرد سال 
1395

عملکرد سال  
1394

عملکرد سال 
1393

سالهاي قبل قیمت واحد 
کار مقدار کار واحد کار سال 

پایان
سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

521,056,960 0 10,000,000 1,214,400 114,325,678 257,516,882 138,000,000 0 384,921 1,353 دستگاه 1397 1393

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

احداث و تجهیز دیتاسنتر جدید 
شهرداري 604090270

866,773,416 0 235,000,000 96,901,443 64,561,493 141,681,635 93,261,228 235,367,617 (Data ) توسعه شبکه داده ها 60410

761,572,738 0 200,000,000 74,114,427 52,398,812 120,364,949 88,067,705 226,626,845 470,563 1,566 مرکز 1397 1383

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

(Lan -Wan) توسعه شبکه دیتا 604100170

38,532,130 0 5,000,000 3,984,396 2,766,909 12,846,530 5,193,523 8,740,772 11,716 3,000 نود 1397 1390

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

(توسعه شبکه شهروندي (وایفاي 604100270

66,668,548 0 30,000,000 18,802,620 9,395,772 8,470,156 0 0 55,922,089 1 مرکز 1397 1394

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

توسعه مرکز کنترل ترافیک شبکه و 
خدمات 604100370

474,527,182 0 80,000,000 40,527,713 28,654,751 96,082,823 92,571,062 136,690,833 تهیه و نصب تجهیزات سخت  افزاري 60411

474,527,182 0 80,000,000 40,527,713 28,654,751 96,082,823 92,571,062 136,690,833 9,981 44,967 دستگاه 1397 1385

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

تامین تجهیزات رایانه اي و برق اضطراري 604110170

100,000,000 0 100,000,000 0 0 0 0 0 پژوهش هاي کاربردي 61500

100,000,000 0 100,000,000 0 0 0 0 0 بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهري 61501

100,000,000 0 100,000,000 0 0 0 0 0 500 200,000 نفر ساعت 1397 1397

حوزه 
معاونت 
برنامه 
ریزي، 
توسعه 

شهري و 
امور شورا

تهیه برنامه هاي عملیاتی مربوط به برنامه
پنج ساله توسعه شهر تهران در سطوح 

منطقه اي و محله اي
615010470
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اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397

عملکرد سال 
1396

عملکرد سال 
1395

عملکرد سال  
1394

عملکرد سال 
1393

سالهاي قبل قیمت واحد 
کار مقدار کار واحد کار سال 

پایان
سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
3,289,489,772 0 968,000,000 519,117,007 641,208,212 535,558,182 399,086,939 226,519,432 توسعه خدمات شهرداري الکترونیک 62000

939,090,053 0 305,000,000 127,424,696 157,687,993 133,762,717 118,003,227 97,211,420
ارائه خدمات و سرویس هاي نرم افزاري 

شهرداري 62001

520,918,530 0 200,000,000 72,005,771 91,201,655 55,842,413 44,043,148 57,825,543 76,110 6,506 نفرماه 1397 1391

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

تولید و توسعه نرم افزارهاي معاونتهاي 
ستادي و مناطق 620010370

274,070,631 0 60,000,000 36,803,830 31,993,004 48,424,868 65,060,749 31,788,180 41,634 6,065 نفرماه 1397 1391

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

تهیه لیسانس هاي نرم افزاري و تامین 
اینترنت و امنیت شبکه 620010570

64,270,893 0 20,000,000 7,238,156 15,724,909 7,697,107 6,013,024 7,597,697 80,003 769 نفرماه 1397 1391

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

توسعه پورتال شهرداري 620010770

35,099,567 0 10,000,000 6,385,204 8,976,022 7,900,635 1,837,706 0 45,561 648 نفرماه 1397 1393

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

ارتقاء امنیت سرویس هاي نرم افزاري 620010870

39,730,432 0 10,000,000 4,991,735 9,792,403 13,897,694 1,048,600 0 22,363 1,578 نفرماه 1397 1393

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

بسترسازي جهت استفاده از امضاء 
الکترونیک 620010970

5,000,000 0 5,000,000 0 0 0 0 0 500 10,000 نفر ساعت 1397 1397

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

توسعه سامانه خروجی هاي پروژه هاي 
پژوهشی و توسعه سامانه پژوهشیار 620011070

439,621,551 0 97,000,000 45,417,124 74,084,329 68,982,265 53,753,004 100,384,829
پردازش داده ها و ارائه خدمات و سرویس

(GIS) هاي اطالعات مکانی
62002
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اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397

عملکرد سال 
1396

عملکرد سال 
1395

عملکرد سال  
1394

عملکرد سال 
1393

سالهاي قبل قیمت واحد 
کار مقدار کار واحد کار سال 

پایان
سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

131,407,894 0 37,000,000 16,421,212 23,501,380 22,663,195 12,153,483 19,668,624 122,229,146 1 سامانه 1397 1391

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

ایجاد و توسعه سرویس هاي اطالعات 
مکانی 620020170

308,213,657 0 60,000,000 28,995,912 50,582,949 46,319,070 41,599,521 80,716,205 144,745 2,000
کیلومتر 
مربع 1397 1391

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

تهیه و بروزرسانی نقشه ها، اطلسها و 
داده هاي مکانی 620020270

1,700,942,215 0 511,000,000 308,443,177 385,513,256 293,604,617 202,381,165 0
ارائه سرویس هاي اینترنت، امنیت و 

مانیتورینگ شبکه 62003

44,359,046 0 12,000,000 8,776,983 9,914,968 10,382,613 3,284,482 0 460 80,001 پرونده 1397 1397

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

ارائه خدمات جهت پرونده هاي ارجاعی 
به کمیسیون ماده صد 620030570

150,547,645 0 35,000,000 26,747,645 39,200,000 28,000,000 21,600,000 0 2,916,666 12 ماه 1397 1397

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

پشتیبانی دیتاسنتر و تاسیسات 620030770

201,130,582 0 60,000,000 39,430,582 53,900,000 28,000,000 19,800,000 0 5,000,000 12 ماه 1397 1397

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

پشتیبانی شبکه دیتا شهرداري 620030870

87,353,899 0 32,000,000 11,065,618 22,011,719 11,476,562 10,800,000 0 2,666,666 12 ماه 1397 1397

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

پشتیبانی شبکه بی سیم 620030970

125,889,633 0 38,000,000 16,402,360 38,487,273 33,000,000 0 0 3,166,666 12 ماه 1397 1397

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

پشتیبانی مخابرات و تلفن 620031070
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397

عملکرد سال 
1396

عملکرد سال 
1395

عملکرد سال  
1394

عملکرد سال 
1393

سالهاي قبل قیمت واحد 
کار مقدار کار واحد کار سال 

پایان
سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

107,273,685 0 35,000,000 14,581,498 22,585,937 18,906,250 16,200,000 0 2,916,666 12 ماه 1397 1397

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

پشتیبانی از تجهیزات برق اضطراري 620031170

63,683,733 0 24,000,000 11,259,727 11,038,515 10,925,618 6,459,873 0 150 160,000 پرونده 1397 1397

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

آرشیو الکترونیکی و اسکن پرونده ها 620031270

52,860,000 0 14,000,000 13,000,000 9,800,000 8,500,000 7,560,000 0 1,166,666 12 ماه 1397 1397

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

(GIS) پشتیبانی 620031370

182,266,864 0 60,000,000 25,491,617 25,671,875 39,976,562 31,126,810 0 5,000,000 12 ماه 1397 1397

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

پشتیبانی و تأمین تجهیزات رایانه اي 620031470

144,737,164 0 45,000,000 38,213,883 32,010,781 17,812,500 11,700,000 0 3,750,000 12 ماه 1397 1397

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

پشتیبانی و تامین تجهیزات ویژه 
الکترونیکی 620031570

112,507,043 0 42,000,000 19,098,156 28,940,625 7,468,262 15,000,000 0 3,500,000 12 ماه 1397 1397

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

پشتیبانی از سخت افزار 620031670

329,136,429 0 94,000,000 72,378,616 72,351,563 53,156,250 37,250,000 0 7,833,333 12 ماه 1397 1397

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

پشتیبانی از نرم افزار 620031770

99,196,492 0 20,000,000 11,996,492 19,600,000 26,000,000 21,600,000 0 1,666,000 12 ماه 1397 1397

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

پشتیبانی از رصدخانه شهري تهران 620031870
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397

عملکرد سال 
1396

عملکرد سال 
1395

عملکرد سال  
1394

عملکرد سال 
1393

سالهاي قبل قیمت واحد 
کار مقدار کار واحد کار سال 

پایان
سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
209,835,953 0 55,000,000 37,832,010 23,922,634 39,208,583 24,949,543 28,923,183 تولید و نشر آمار و اطالعات 62004

66,737,948 0 15,000,000 11,514,973 5,427,277 13,353,936 8,063,143 13,378,619 48 1,453,189 نفر ساعت 1397 1392

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

(ارتقاء سطح دانش (آي تی 620040170

65,162,877 0 20,000,000 12,658,039 8,102,699 11,470,230 7,515,250 5,416,659 60,089,338 1 مورد 1397 1392

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

توسعه و تجهیز رصدخانه شهري تهران 620040270

77,935,128 0 20,000,000 13,658,998 10,392,658 14,384,417 9,371,150 10,127,905 42,766 1,592 نفرماه 1397 1391

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

ایجاد، توسعه و نگهداري سرویس هاي 
آماري 620040370

1,302,862,343 0 754,000,000 141,531,361 182,330,102 121,485,763 86,506,289 17,008,828
توسعه خدمات شهر الکترونیک (شهر 

(هوشمند 62100

39,707,975 0 9,000,000 9,067,975 7,840,000 7,500,000 6,300,000 0
مدیریت و نظارت بر دفاتر خدمات 

الکترونیک 62101

39,707,975 0 9,000,000 9,067,975 7,840,000 7,500,000 6,300,000 0 60,000 150 تعداد مرکز 1397 1397

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

پشتیبانی از دفاتر خدمات الکترونیک 621010170

119,517,621 0 35,000,000 19,129,827 25,372,253 22,629,140 17,386,401 0
بهبود و پایش فعالیت هاي مرتبط با 
(ICT) فناوري اطالعات و ارتباطات

62102

119,517,621 0 35,000,000 19,129,827 25,372,253 22,629,140 17,386,401 0 58,331 1,866 نفرماه 1397 1397

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

بهبود و پایش فرآیندهاي مرتبط با اي 
سی تی 621020270

1,143,636,747 0 710,000,000 113,333,559 149,117,849 91,356,623 62,819,888 17,008,828
توسعه و ارائه خدمات شهروندي 

غیرحضوري و الکترونیک 62103
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جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 حوزه معاونت برنامه ریزي، توسعه شهري و امور شورا
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397

عملکرد سال 
1396

عملکرد سال 
1395

عملکرد سال  
1394

عملکرد سال 
1393

سالهاي قبل قیمت واحد 
کار مقدار کار واحد کار سال 

پایان
سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

240,889,082 0 70,000,000 48,951,627 65,118,785 36,240,067 11,560,703 9,017,900 32,537 6,175 نفرماه 1397 1391

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

توسعه سرویس هاي شهروندي و 
پرداخت الکترونیکی 621030170

67,332,643 0 20,000,000 11,275,313 14,529,768 7,768,314 5,768,320 7,990,928 58,493 1,027 نفرماه 1397 1391

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

توسعه پورتال اینترنتی و موبایل شهر 
تهران 621030270

43,447,362 0 15,000,000 11,033,447 6,837,863 9,166,798 1,409,254 0 24 1,500,000 نفر ساعت 1397 1393

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

آموزش خدمات الکترونیک شهروندي 621030370

150,971,790 0 50,000,000 17,303,205 36,169,838 10,815,846 36,682,901 0 2,793 50,000 ترمینال 1397 1393

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

ایجاد و فراگیرسازي کارت هوشمند 
مشترك شهروندي 621030470

47,419,634 0 14,000,000 9,440,009 7,053,401 11,264,763 5,661,461 0 2,499 20,000 تعداد 1397 1393

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

راه اندازي فناوري هاي نوین 621030570

68,576,236 0 16,000,000 15,329,958 19,408,194 16,100,835 1,737,249 0 31,305 1,900 نفرماه 1397 1393

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

تهیه نظام جامع آماري و تهیه نظام جامع
فن آوري ارتباطات و اطالعات 621030670

5,000,000 0 5,000,000 0 0 0 0 0 5,000,000 1 پروژه 1397 1395

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

توسعه تور مجازي گردشگري تهران 621030770

20,000,000 0 20,000,000 0 0 0 0 0 200 100,000 نفرماه 1397 1397

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

استقرار نظام جامع آماري 621030870

408 

جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 حوزه معاونت برنامه ریزي، توسعه شهري و امور شورا
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397

عملکرد سال 
1396

عملکرد سال 
1395

عملکرد سال  
1394

عملکرد سال 
1393

سالهاي قبل قیمت واحد 
کار مقدار کار واحد کار سال 

پایان
سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

500,000,000 0 500,000,000 0 0 0 0 0 1,000,000 500 واحد 1397 1397

سازمان 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

توسعه خدمات و سامانه هاي شهر 
هوشمند 621030970
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

1,982,333,983 جمع کل
60,000,000 اجتماعی و فرهنگی 10000
60,000,000 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700
60,000,000 حمایت از کتابخانه هاي عمومی شهر تهران 10718
60,000,000 کمک به انجمن کتابخانه هاي عمومی شهر تهران 107180171
91,000,000 خدمات شهري 30000
1,000,000 مدیریت و ساماندهی آرامستان ها 30300
1,000,000 کفن و دفن اموات بال صاحب 30302
1,000,000 کفن ودفن اموات بالصاحب 303020171

90,000,000 توسعه و نگهداري تأسیسات وتسهیالت خدمات شهري 31000
90,000,000 نگهداري و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهري 31011
90,000,000 نگهداري مجموعه شهر آفتاب 310110271

1,831,333,983 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
1,000,000 نوسازي و تحول اداري 60200
1,000,000 بهبود نظام هاي مدیریتی 60206
1,000,000 تهیه برنامه جامع براي برون سپاري فعالیتها 602060271

1,418,183,983 امور پشتیبانی 60800
44,340,937 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
36,261,137 حقوق کارمندان  ثابت 608010271
8,079,800 دستمزد کارگران رسمی 608010371

687,255,879 مزایا و کمک ها 60802
287,304,147 مزایاي کارمندان ثابت 608020271

18,301,167 هزینه ناهار 608020371
1,915,212 مزایاي کارگران رسمی 608020471
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جدول شماره (7) - بودجه مصوب سال  1397 حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهري
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

208,369,879 فوق العاده ،اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاري 608020671
127,553,589 بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی 3درصد پس انداز 608020771

10,537,036 کمک غیر نقدي ، کمک  عائله مندي ، بن کاالهاي اساسی کارگران و ایاب و ذهاب 608020871
33,274,849 پاداش و عیدي 608020971

686,587,167 خدمات قراردادي 60805
656,587,167 تامین نیروي انسانی شامل کارگري - کارمندي و غیره 608050971
30,000,000 خدمات قراردادي، رفع مغایرت و اشکالت حسابداري (اصالح حسابها) 608051371

120,000,000 تدوین مقررات و خدمات حقوقی 61000
120,000,000 کمک به شورایاري ها 61002
120,000,000 کمک به شورایاري ها 610020171
120,650,000 موارد پیش بینی نشده 61700
50,650,000 حمایت از اشخاص و موسسات خصوصی 61702
50,000,000 اعطاي جوایز به شهروندان خوش حساب و حق السعی وصولی مطالبات معوقه و مازاد درامد 617020571

650,000 کمک به افتتاح حساب حمایت از زنان سرپرست خانوار در بانک شهر 617021171
70,000,000 حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه 61703
30,000,000 جبران هزینه راهبري شرکت مدیریت مجتمع هاي ایستگاهی 617030771
40,000,000 جبران هزینه مدیریت و راهبري شرکت بهره برداري از نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب 617032071

171,500,000 مدیریت عملکرد 61800
70,000,000 نظارت بر ممیزي امالك 61803
20,000,000 نظارت برممیزي امالك 618030171
50,000,000 اجرایی نمودن نظام کادستر و یکسان سازي نظام اراضی 618030271

101,500,000 نظارت، بازرسی و ممیزي 61805
80,000,000 اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده 618050171
20,000,000 چاپ و توزیع انواع قبوض عوارض نوسازي ، کسب و پیشه 618050271

412 

جدول شماره (7) - بودجه مصوب سال  1397 حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهري
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

500,000 نظارت و انطباق سیستم حسابداري با استاندارهاي حسابرسی 618050571
500,000 اصالح و بهبود و تدوین روشهاي فرعی کنترل کیفیت حسابرسی 618050671
300,000 تهیه و تدوین دستورالعمل هاي اجرایی وبازدارنده 618050771
200,000 مشارکت و همسویی با حسابرسان حرفه ایی داخل کشور 618050871

413 

جدول شماره (7) - بودجه مصوب سال  1397 حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهري
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
5,932,081,671 0 5,855,000,000 3,627,000 6,868,712 4,194,000 41,379,768 21,012,191 جمع کل

1,250,000,000 0 1,250,000,000 0 0 0 0 0 اجتماعی و فرهنگی 10000

500,000,000 0 500,000,000 0 0 0 0 0
توسعه فضاهاي فرهنگی، اجتماعی و 

هنري 10800

500,000,000 0 500,000,000 0 0 0 0 0 توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري 10801

500,000,000 0 500,000,000 0 0 0 0 0 821 609,347 متر مربع 1397 1397

بهره 
برداري از 
نمایشگاه 
بین المللی
شهرآفتاب

توسعه و تکمیل زیرساخت هاي نمایشگاه
108010271 بین المللی شهر آفتاب تهران

750,000,000 0 750,000,000 0 0 0 0 0 برنامه تملک اراضی و امالك 10900

750,000,000 0 750,000,000 0 0 0 0 0
تملک اراضی و امالك جهت کاربري 

ورزشی، تفریحی و فرهنگی 10901

750,000,000 0 750,000,000 0 0 0 0 0 50,000 15,000 متر مربع 1397 1397

سازمان 
امالك 
ومستغالت
شهرداري 
تهران

تملک اراضی و امالك جهت کاربري 
ورزشی تفریحی و فرهنگی، سطح شهر 

تهران
109010171

1,750,000,000 0 1,750,000,000 0 0 0 0 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

1,750,000,000 0 1,750,000,000 0 0 0 0 0 برنامه تملک اراضی و امالك 20800

1,750,000,000 0 1,750,000,000 0 0 0 0 0
تملک امالك جهت کاربري حمل و نقل 

و ترافیک 20801

1,750,000,000 0 1,750,000,000 0 0 0 0 0 50,000 35,000 متر مربع 1397 1397

سازمان 
امالك 
ومستغالت
شهرداري 
تهران

تملک اراضی و امالك جهت کاربري 
حمل و نقل و ترافیک،سطح شهر تهران 208010171

1,400,000,000 0 1,400,000,000 0 0 0 0 0 خدمات شهري 30000

1,400,000,000 0 1,400,000,000 0 0 0 0 0 برنامه تملک اراضی و امالك 30800
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جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهري
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
1,000,000,000 0 1,000,000,000 0 0 0 0 0 تملک امالك جهت کاربري فضاي سبز 30801

500,000,000 0 500,000,000 0 0 0 0 0 50,000 10,000 متر مربع 1397 1397

سازمان 
امالك 
ومستغالت
شهرداري 
تهران

تملک اراضی و امالك جهت کاربري 
فضاي سبز،سطح شهر تهران 308010171

500,000,000 0 500,000,000 0 0 0 0 0 4,167 120,000 متر مربع 1397 1397

حوزه 
معاونت 
مالی و 
اقتصاد 
شهري

تملک، حفاظت، صیانت و ساماندهی 
باغات کن 308010271

400,000,000 0 400,000,000 0 0 0 0 0
تملک امالك جهت کاربري تاسیسات 

خدمات شهري 30802

400,000,000 0 400,000,000 0 0 0 0 0 50,000 8,000 متر مربع 1397 1397

سازمان 
امالك 
ومستغالت
شهرداري 
تهران

تملک امالك جهت کاربري تاسیسات 
خدمات شهري، سطح شهر تهران 308020171

400,000,000 0 400,000,000 0 0 0 0 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000

400,000,000 0 400,000,000 0 0 0 0 0 برنامه تملک اراضی و امالك 40500

400,000,000 0 400,000,000 0 0 0 0 0
تملک امالك جهت کاربري مدیریت 

بحران 40501

400,000,000 0 400,000,000 0 0 0 0 0 50,000 8,000 متر مربع 1397 1397

سازمان 
امالك 
ومستغالت
شهرداري 
تهران

تملک اراضی و امالك جهت کاربري 
مدیریت بحران،سطح شهر تهران 405010171

500,000,000 0 500,000,000 0 0 0 0 0 شهرسازي و معماري 50000

500,000,000 0 500,000,000 0 0 0 0 0 ساماندهی و نوسازي بافت هاي فرسوده 50600

500,000,000 0 500,000,000 0 0 0 0 0
تملک امالك جهت ساماندهی و نوسازي 

بافت هاي فرسوده 50603

415 

جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهري
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

500,000,000 0 500,000,000 0 0 0 0 0 50,000 10,000 متر مربع 1397 1397

سازمان 
امالك 
ومستغالت
شهرداري 
تهران

تملک اراضی و امالك جهت ساماندهی و
نوسازي بافت هاي فرسوده،سطح شهر 

تهران
506030171

632,081,671 0 555,000,000 3,627,000 6,868,712 4,194,000 41,379,768 21,012,191 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000

136,335,010 0 100,000,000 0 0 0 36,335,010 0
تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان هاي 

اداري 60600

136,335,010 0 100,000,000 0 0 0 36,335,010 0
بازسازي و تعمیرات اساسی ساختمان 

هاي اداري 60603

136,335,010 0 100,000,000 0 0 0 36,335,010 0 846 118,203 متر مربع 1397 1397

حوزه 
معاونت 
مالی و 
اقتصاد 
شهري

مقاوم سازي و تعمیرات اساسی ساختمان
هاي ستادي 606030271

93,190,949 0 55,000,000 3,627,000 4,313,000 4,194,000 5,044,758 21,012,191 پژوهش هاي کاربردي 61500

93,190,949 0 55,000,000 3,627,000 4,313,000 4,194,000 5,044,758 21,012,191 بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهري 61501

42,190,949 0 4,000,000 3,627,000 4,313,000 4,194,000 5,044,758 21,012,191 4,219,094 11 تعداد پروژه 1397 1387

حوزه 
معاونت 
مالی و 
اقتصاد 
شهري

عملیاتی کردن طرح جامع درآمدهاي 
پایدار 615010171

20,000,000 0 20,000,000 0 0 0 0 0 500 80,000 نفر ساعت 1397 1394

حوزه 
معاونت 
مالی و 
اقتصاد 
شهري

طراحی و اجراي (فاز3) نظام حسابداري 
نوین شهرداریها 615010271

30,000,000 0 30,000,000 0 0 0 0 0 300 100,000 نفر ساعت 1397 1397

سازمان 
سرمایه 
گذاري و 
مشارکتها
ي مردمی

مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادي 
پروژه هاي مشارکتی 615010571

416 

جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهري
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 0 0 250 4,000 نفر ساعت 1397 1397

اداره کل 
امور 

مجامع و 
شوراهاي 
سازمانها

ساماندهی و اصالح ساختار سازمانها و 
شرکتهاي تابعه شهرداري تهران 615010671

402,555,712 0 400,000,000 0 2,555,712 0 0 0 تملک اراضی و امالك 62500

402,555,712 0 400,000,000 0 2,555,712 0 0 0
تملک اراضی و امالك جهت سایر 

ماموریتهاي شهرداري 62501

402,555,712 0 400,000,000 0 2,555,712 0 0 0 50,000 8,000 متر مربع 1397 1397

سازمان 
امالك 
ومستغالت
شهرداري 
تهران

تملک اراضی وامالك جهت سایر 
ماموریتهاي شهرداري تهران،سطح شهر 

تهران
625010171

417 

جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهري
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
54,984,616,962 3,000,000,000 15,450,000,000 8,108,315,167 9,684,309,881 8,645,477,278 5,465,952,450 4,630,562,186 جمع کل

2,534,314,010 0 900,000,000 143,693,208 351,000,000 1,139,620,802 0 0 شهرسازي و معماري 50000

2,534,314,010 0 900,000,000 143,693,208 351,000,000 1,139,620,802 0 0
ساماندهی بافت هاي تاریخی و پهنه هاي

طبیعی واجد ارزش شهر تهران 50400

2,534,314,010 0 900,000,000 143,693,208 351,000,000 1,139,620,802 0 0
کمک به پرداخت سود اوراق مشارکت 

بافت فرسوده شهر تهران 50401

2,534,314,010 0 900,000,000 143,693,208 351,000,000 1,139,620,802 0 0 900,000,000 1 ندارد 1397 1397

حوزه 
معاونت 
مالی و 
اقتصاد 
شهري

کمک به پرداخت سود اوراق مشارکت 
بافت فرسوده شهرتهران 504010171

52,450,302,952 3,000,000,000 14,550,000,000 7,964,621,959 9,333,309,881 7,505,856,476 5,465,952,450 4,630,562,186 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000

52,450,302,952 3,000,000,000 14,550,000,000 7,964,621,959 9,333,309,881 7,505,856,476 5,465,952,450 4,630,562,186 دیون و تعهدات 61600

1,170,999,675 0 750,000,000 223,359,931 41,893,308 131,417,477 24,328,959 0
دیون و تعهدات تملک دارائیهاي سرمایه 

اي سنوات قبل 61602

1,170,999,675 0 750,000,000 223,359,931 41,893,308 131,417,477 24,328,959 0 750,000,000 1 ندارد 1397 1397

حوزه 
معاونت 
مالی و 
اقتصاد 
شهري

بیمه و مالیات 616020271

46,158,286,238 3,000,000,000 8,800,000,000 7,741,262,028 9,170,399,534 7,374,438,999 5,441,623,491 4,630,562,186 بازپرداخت وام ها 61604

23,178,075,553 0 5,000,000,000 6,226,738,412 4,783,638,334 5,219,205,906 1,948,492,901 0 5,000,000,00
0 1 ندارد 1397 1397

حوزه 
معاونت 
مالی و 
اقتصاد 
شهري

بازپرداخت وامها 616040171

5,344,284,782 0 1,000,000,000 1,514,523,616 2,829,761,166 0 0 0 1,000,000,00
0 1 ندارد 1397 1397

حوزه 
معاونت 
مالی و 
اقتصاد 
شهري

بازپرداخت فاینانس پروژه هاي احداث 
تونل نیایش و دو طبقه شدن بزرگراه 

(صدر و بزرگراه امام علی (ع
616040271

418 

جدول شماره (9) - بودجه مصوب سال 1397 حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهري
اعتبارات تملک دارائی مالی 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

3,554,604,376 1,500,000,000 1,300,000,000 0 754,604,376 0 0 0 3,554,604,37
6 1 مجموعه 1398 1395

حوزه 
معاونت 
مالی و 
اقتصاد 
شهري

بازپرداخت سود اوراق مشارکت راه آهن 
(شهري تهران و حومه (مترو 616040371

14,081,321,527 1,500,000,000 1,500,000,000 0 802,395,658 2,155,233,093 3,493,130,590 4,630,562,186 1,173,443,46
0 15 مورد 1399 1380

حوزه 
معاونت 
مالی و 
اقتصاد 
شهري

بازپرداخت وام مترو 616040471

5,121,017,039 0 5,000,000,000 0 121,017,039 0 0 0
دیون و تعهدات بابت امالك تصرف شده 

سال هاي قبل 61610

5,121,017,039 0 5,000,000,000 0 121,017,039 0 0 0 40,080 124,751 متر مربع 1397 1397

سازمان 
امالك 
ومستغالت
شهرداري 
تهران

تملک امالك تصرفی 616100171

419 

جدول شماره (9) - بودجه مصوب سال 1397 حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهري
اعتبارات تملک دارائی مالی 





مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

12,603,280,309 جمع کل
7,500,000 اجتماعی و فرهنگی 10000
7,500,000 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700
7,500,000 نکوداشت مناسبت هاي مذهبی و ملی 10705
7,500,000 برگزاري مراسم 14 و 15 خرداد ماه 107050172

75,000,000 حمل و نقل و ترافیک 20000
75,000,000 توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی غیرریلی 20200
75,000,000 مدیریت و بهره برداري از حمل و نقل عمومی غیرریلی 20209
75,000,000 راهبري، نگهداري و مدیریت جایگاههاي عرضه گاز طبیعی شرکت واحد 202090672

6,211,700,000 خدمات شهري 30000
2,079,700,000 توسعه و مدیریت فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
1,777,700,000 نگهداري فضاهاي سبز 30106
1,428,700,000 نگهداري فضاي سبز 301060172

27,000,000 نگهداري فضاي سبز صحن مطهرحضرت امام (ره) 301060272
10,000,000 نگهداري فضاي سبز خیابانهاي اطراف پاستور و آذربایجان 301060372
25,000,000 نگهداري فضاي سبز مجتمع حضرت امام خمینی (ره )(تپه 41) 301060472
20,000,000 نگهداري فضاي سبز مصالي امام خمینی (ره ) 301060572
8,000,000 نگهداري فضاي سبز بوستان علی محمد مختاري 301060672

50,000,000 نگهداري بوستان یاس فاطمی 301060872
20,000,000 نگهداري بوستان گفتگو و مجموعه نمایشگاهی 301060972
14,000,000 نگهداري فضاي سبز اطراف برج میالد 301061072

130,000,000 حفاظت و نگهداري بوستان هاي در اختیار سازمان بوستانها 301061172
30,000,000 نگهداري فضاي سبز بوستان پردیسان 301061272
15,000,000 نگهداري فضاي سبز باغ موزه دفاع مقدس 301061372

421 

جدول شماره (7) - بودجه مصوب سال  1397 حوزه معاونت خدمات شهري و محیط زیست
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

12,000,000 نگهداري جنگل و کمربند سبز پیرامون شهر 30108
12,000,000 نگهداري و جنگل کاري آرادکوه 301080272

290,000,000 جبران هزینه راهبري و مدیریت پارك ها و فضاي سبز ( سازمان پارك ها ) 30110
290,000,000 جبران هزینه راهبري و مدیریت سازمان بوستانها و فضاي سبز شهر تهران 301100172
45,000,000 مدیریت و ساماندهی آرامستان ها 30300
45,000,000 راهبري و نگهداري صحن مطهر امام خمینی (ره) 30306
45,000,000 راهبري ونگهداري صحن مطهرامام خمینی(ره) 303060172

3,126,000,000 مدیریت پسماند 30400
80,000,000 آموزش شهروندان در زمینه مدیریت پسماند 30404
80,000,000 ارتقاء فرهنگ تفکیک از مبداء(از محل مصوبه بهاي خدمات مدیریت پسماندهاي ساختمانی و عمرانی) 304040172

1,600,000,000 رفت و روب شهري 30408
1,600,000,000 رفت و روب شهري 304080172

416,000,000 جمع آوري و حمل پسماند 30409
140,000,000 کرایه ماشین آالت خدمات شهري 304090172
276,000,000 انتقال پسماند به خارج از شهر 304090272
49,000,000 دفن پسماند و مراقبتهاي پس از آن 30412
9,000,000 دفن پسماند و مراقبتهاي پس از آن(از محل مصوبه بهاي خدمات مدیریت پسماندهاي ساختمانی و عمرانی) 304120172

40,000,000 نگهداري تصفیه خانه شیرابه 304120272
981,000,000 جبران هزینه راهبري  سازمان مدیریت پسماند 30413
787,000,000 جبران هزینه راهبري و مدیریت سازمان مدیریت پسماند 304130172
150,000,000 کمک به بازخریدي و بازنشستگی کارکنان مازاد سازمان مدیریت پسماند 304130272
44,000,000 جبران هزینه راهبري و مدیریت تهیه طرح جامع و تفصیلی مدیریت پسماند 304130372

305,000,000 مدیریت شبکه جمع آوري و دفع آب هاي سطحی 30700
305,000,000 برفروبی 30710

422 

جدول شماره (7) - بودجه مصوب سال  1397 حوزه معاونت خدمات شهري و محیط زیست
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

305,000,000 برف روبی 307100172
116,000,000 بهبود محیط زیست شهري 30900
116,000,000 کنترل جمعیت حیوانات بالصاحب و ناقل بیماري به انسان 30903
114,250,000 مبارزه با جانوران مضر شهري 309030172

1,750,000 ارائه غذا و آب بهداشتی به حیوانات در بوستانها 309030272
540,000,000 ساماندهی پهنه هاي کار و فعالیت در شهر 31100
480,000,000 رفع سد معبر 31102
450,000,000 مدیریت پیشگیري و رفع سدمعبرصنفی 311020172
30,000,000 ساماندهی و حمایت از فعالیتهاي صنفی دستفروشان در شهر تهران 311020372
60,000,000 ساماندهی صنایع و مشاغل 31103
60,000,000 ساماندهی صنایع و مشاغل سطح شهر تهران 311030172

5,650,000,000 ایمنی و مدیریت بحران 40000
5,650,000,000 آتش نشانی و خدمات ایمنی 40100
5,650,000,000 جبران هزینه مدیریت و راهبري سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 40105
5,650,000,000 جبران هزینه مدیریت و راهبري سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 401050172

550,000,000 شهرسازي و معماري 50000
550,000,000 نظارت و کنترل ساخت و ساز 50500
550,000,000 شناسایی، برخورد و رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده شهر 50501
550,000,000 شناسایی برخورد ورسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده شهر 505010172
109,080,309 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
74,080,309 امور پشتیبانی 60800

3,301,156 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
3,301,156 حقوق کارمندان  ثابت 608010272

61,196,066 مزایا و کمک ها 60802

423 

جدول شماره (7) - بودجه مصوب سال  1397 حوزه معاونت خدمات شهري و محیط زیست
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

26,155,712 مزایاي کارمندان ثابت 608020272
1,611,107 هزینه ناهار 608020372

18,343,428 فوق العاده ،اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاري 608020672
11,228,927 بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی 3درصد پس انداز 608020772

927,607 کمک غیر نقدي ، کمک  عائله مندي ، بن کاالهاي اساسی کارگران و ایاب و ذهاب 608020872
2,929,285 پاداش و عیدي 608020972
9,583,087 خدمات قراردادي 60805
9,583,087 تامین نیروي انسانی شامل کارگري - کارمندي و غیره 608050972

20,000,000 موارد پیش بینی نشده 61700
10,000,000 حمایت از اشخاص و موسسات خصوصی 61702
10,000,000 کمک به خانواده شهداي آتش نشان 617023972
10,000,000 حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه 61703
10,000,000 حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه کمک به ستاد نماز جمعه تهران 617030472
15,000,000 مدیریت عملکرد 61800
15,000,000 کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت هاي شهرداري 61802
15,000,000 نظارت عالیه بر عملکرد پیمانکاران خدمات شهري(جمع آوري پسماند و ...) 618020272

424 

جدول شماره (7) - بودجه مصوب سال  1397 حوزه معاونت خدمات شهري و محیط زیست
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
13,586,717,392 6,081,884,100 1,317,100,000 1,131,536,200 1,577,589,282 1,306,365,312 1,067,948,416 1,104,294,082 جمع کل

13,117,517,590 6,081,884,100 1,091,100,000 1,114,556,200 1,381,029,282 1,284,480,660 1,060,173,266 1,104,294,082 خدمات شهري 30000

8,585,715,078 4,231,884,100 778,600,000 946,925,358 1,258,189,773 820,241,500 487,820,794 62,053,553
توسعه و مدیریت فضاي سبز شهري و 

پیراشهري 30100

4,469,208,817 3,149,197,800 345,100,000 129,043,304 261,322,341 440,736,658 91,755,161 52,053,553 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه 30102

611,606,300 607,142,229 100,000 0 0 0 2,757,771 1,606,300 1,028 600,000 متر مربع 1398 1392

سازمان 
بوستان ها 
و فضاي 
سبز

احداث و توسعه بوستان دانش و طبیعت 301022872

559,650,684 524,513,933 5,000,000 4,650,684 1,406,918 10,916,966 13,162,183 0 1,104 530,000 متر مربع 1398 1392

سازمان 
بوستان ها 
و فضاي 
سبز

احداث و توسعه بوستان ایرانیان 301022972

2,000,000,000 1,870,657,988 20,000,000 0 52,346,908 0 19,128,694 37,866,410 5,200 400,000 متر مربع 1398 1386

سازمان 
بوستان ها 
و فضاي 
سبز

احداث و توسعه بوستان چهارباغ (بهشت،
(ایمان، دانش و آفرینش 301023272

168,580,049 55,005,761 20,000,000 8,580,049 23,185,952 12,825,561 36,706,513 12,276,213 1,484 128,000 متر مربع 1398 1392

سازمان 
بوستان ها 
و فضاي 
سبز

احداث و توسعه باغ گل 301023872

190,000,000 66,386,312 30,000,000 30,000,000 29,838,000 13,471,058 20,000,000 304,630 667 300,000 متر مربع 1398 1392

سازمان 
بوستان ها 
و فضاي 
سبز

احداث و توسعه بوستان بانوان لویزان 301023972

60,812,571 25,491,577 25,000,000 5,812,571 4,508,423 0 0 0 889 90,000 متر مربع 1398 1394

سازمان 
بوستان ها 
و فضاي 
سبز

احداث و توسعه بوستان دوستدارکودك 
((منطقه 20 301024472
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جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 حوزه معاونت خدمات شهري و محیط زیست
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

500,265,100 0 200,000,000 0 100,306,140 199,958,960 0 0 30,303 6,600 متر مربع 1397 1397

سازمان 
بوستان ها 
و فضاي 
سبز

احیا و تملک باغات با اولویت مناطق 
20،17،11،10،9،7 301024572

378,294,113 0 45,000,000 80,000,000 49,730,000 203,564,113 0 0 630 600,000 متر مربع 1397 1394

سازمان 
بوستان ها 
و فضاي 
سبز

توسعه و بهره برداري بوستان و تفرجگاه 
جنگلی یاس فاطمی 301024672

929,225,488 0 124,500,000 156,882,054 287,077,032 187,306,942 173,459,460 0 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري 30103

5,111,797 0 2,000,000 1,132,054 994,600 665,318 319,825 0 3,000 667 متر مربع 1397 1397

سازمان 
بوستان ها 
و فضاي 
سبز

احداث و توسعه فضاي سبز عمودي و بام
سبز بدنه اماکن شهرداري 301030172

436,263,624 0 50,000,000 90,000,000 89,622,000 86,641,624 120,000,000 0 500 100,000 متر مربع 1397 1397

سازمان 
بوستان ها 
و فضاي 
سبز

احداث و توسعه فضاي سبز مشترك 
مناطق 22گانه 301030272

397,824,003 0 50,000,000 60,000,000 184,684,368 70,000,000 33,139,635 0 700 71,429 متر مربع 1397 1397

سازمان 
بوستان ها 
و فضاي 
سبز

احداث و توسعه فضاي سبز حاشیه 
بزرگراه ها 301030372

90,026,064 0 22,500,000 5,750,000 11,776,064 30,000,000 20,000,000 0 911 120,000 متر مربع 1397 1393

سازمان 
بهشت 
زهرا ( س

 )

احداث و توسعه فضاي سبز صحن مطهر 
(امام (ره 301030472

2,442,801,502 1,082,686,300 170,000,000 522,000,000 585,713,700 41,011,808 41,389,694 0
باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها 

وفضاي سبز 30104

188,370,891 0 30,000,000 60,000,000 24,500,000 37,870,891 36,000,000 0 100 300,000 عدد 1397 1397

سازمان 
بوستان ها 
و فضاي 
سبز

تامین درخت و درختچه و گل و گیاه 
فضاي سبز سطح شهر تهران 301040272
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جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 حوزه معاونت خدمات شهري و محیط زیست
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

30,980,611 0 10,000,000 10,000,000 2,450,000 3,140,917 5,389,694 0 40 250,000 عدد 1397 1397

سازمان 
بوستان ها 
و فضاي 
سبز

ساماندهی و شناسنامه دار نمودن 
درختان خیابان هاي سطح شهر تهران 301040772

2,210,000,000 1,082,686,300 120,000,000 450,000,000 557,313,700 0 0 0 4,420 500,000 متر مربع 1398 1394

سازمان 
بوستان ها 
و فضاي 
سبز

پارك هاي خواجوي کرمانی شوش و 
(حقانی (طرح آمایش منطقه 12 301041272

13,450,000 0 10,000,000 2,000,000 1,450,000 0 0 0 19,450,000 1 پروژه 1397 1395

سازمان 
بوستان ها 
و فضاي 
سبز

تهیه شناسنامه باغات محدوده و حریم 
شهرتهران 301041472

652,589,610 0 119,000,000 125,000,000 119,342,700 129,246,910 150,000,000 10,000,000
توسعه جنگلکاري و کمربند سبز پیرامون

شهر 30105

598,649,610 0 110,000,000 120,000,000 109,402,700 119,246,910 140,000,000 0 122,000 902 هکتار 1397 1397

سازمان 
بوستان ها 
و فضاي 
سبز

توسعه جنگلکاري کمربند فضاي سبز 
پیرامون شهر تهران 301050172

53,940,000 0 9,000,000 5,000,000 9,940,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 421,000 140 هکتار 1397 1392

سازمان 
بهشت 
زهرا ( س

 )

جنگلکاري پیرامون سازمان بهشت زهرا 
((س 301050272

91,889,661 0 20,000,000 14,000,000 4,734,000 21,939,182 31,216,479 0
طراحی و اجراي شبکه هاي آبرسانی 

فضاي سبز 30107

91,889,661 0 20,000,000 14,000,000 4,734,000 21,939,182 31,216,479 0 250 80,000 نفر ساعت 1397 1397

سازمان 
بوستان ها 
و فضاي 
سبز

طرح جامع آب خام شهر تهران 301070172

2,713,829,135 1,850,000,000 145,500,000 68,000,000 32,529,135 80,000,000 380,000,000 157,800,000 مدیریت و ساماندهی آرامستان ها 30300

2,444,881,200 1,850,000,000 132,000,000 53,000,000 19,881,200 40,000,000 340,000,000 10,000,000 توسعه و بهسازي آرامستان ها 30301
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جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 حوزه معاونت خدمات شهري و محیط زیست
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

196,881,200 30,000,000 27,000,000 30,000,000 19,881,200 40,000,000 40,000,000 10,000,000 820,338 240 هکتار 1398 1392

سازمان 
بهشت 
زهرا ( س

 )

طراحی و آماده سازي آرامستان هاي 
جدید بهشت زهرا (س) (فازهاي 1 و 2 و

3)
303010272

2,203,000,000 1,820,000,000 60,000,000 23,000,000 0 0 300,000,000 0 2,850,000 800 هکتار 1398 1393

سازمان 
بهشت 
زهرا ( س

 )

طراحی، آماده سازي زمین طرح توسعه 
(آرامستان جدید بهشت زهرا(س) (فاز 4 303010372

25,000,000 0 25,000,000 0 0 0 0 0 2,500 10,000 عدد 1397 1397

سازمان 
بهشت 
زهرا ( س

 )

(ساخت قبور آماده(ویژه بحران 303010472

20,000,000 0 20,000,000 0 0 0 0 0 5,000 4,000 متر مربع 1397 1397

سازمان 
بهشت 
زهرا ( س

 )

احیاء و مرمت آرامستان هاي تاریخی و 
محلی شهر تهران از جمله ابن بابویه، 

امامزاده عبداله و دوالب
303010572

268,947,935 0 13,500,000 15,000,000 12,647,935 40,000,000 40,000,000 147,800,000 ساماندهی مزار شهدا 30305

268,947,935 0 13,500,000 15,000,000 12,647,935 40,000,000 40,000,000 147,800,000 8,964,931 30 هکتار 1397 1384

سازمان 
بهشت 
زهرا ( س

 )

ساماندهی قطعات شهدا (هشت قطعه)، 
(بهشت زهرا (س 303050172

980,744,736 0 133,000,000 78,466,540 85,410,374 179,290,072 35,180,876 469,396,874 مدیریت پسماند 30400

980,744,736 0 133,000,000 78,466,540 85,410,374 179,290,072 35,180,876 469,396,874
احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع 

آوري و پردازش پسماند 30406

374,352,508 0 18,000,000 9,218,491 27,114,490 44,803,685 13,946,089 261,269,753 385,134,017 1 مجموعه 1397 1384

سازمان 
مدیریت 
پسماند 
شهر تهران

توسعه و تجهیز مجتمع آرادکوه(از محل 
مصوبه بهاي خدمات مدیریت پسماندهاي

(ساختمانی و عمرانی
304060272

16,312,720 0 5,000,000 0 0 0 0 11,312,720 10,656,360 2 ایستگاه 1397 1390

سازمان 
مدیریت 
پسماند 
شهر تهران

طراحی، احداث ایستگاههاي میانی 
خدمات شهري سطح شهر تهران(از محل
مصوبه بهاي خدمات مدیریت پسماندهاي

(ساختمانی و عمرانی

304060372
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جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 حوزه معاونت خدمات شهري و محیط زیست
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

250,323,138 0 10,000,000 5,946,430 18,565,359 17,851,317 1,145,631 196,814,401 31,797,089 8 مجموعه 1397 1386

سازمان 
مدیریت 
پسماند 
شهر تهران

توسعه و تجهیز خطوط پردازش پسماند 304060472

168,900,411 0 35,000,000 60,000,000 2,409,474 59,957,335 11,533,602 0 5,000 7,000 عدد 1397 1397

سازمان 
مدیریت 
پسماند 
شهر تهران

خرید مخازن زباله و تسهیالت تأمین 
خودرو 304060672

120,855,959 0 15,000,000 3,301,619 37,321,051 56,677,735 8,555,554 0 1,500,000 10 ایستگاه 1397 1397

سازمان 
مدیریت 
پسماند 
شهر تهران

بهسازي، مرمت و تجهیز ایستگاههاي 
خدمات شهري 304061272

50,000,000 0 50,000,000 0 0 0 0 0 50,000,000 1 مجموعه 1397 1397

سازمان 
مدیریت 
پسماند 
شهر تهران

توسعه و تجهیز مجتمع بازیافت خاك و 
نخاله جاجرود(از محل مصوبه بهاي 

خدمات مدیریت پسماندهاي ساختمانی 
(و عمرانی

304061572

803,328,641 0 25,000,000 11,164,302 0 199,949,088 152,171,596 415,043,655 بهبود محیط زیست شهري 30900

803,328,641 0 25,000,000 11,164,302 0 199,949,088 152,171,596 415,043,655 توسعه انرژي هاي نو 30904

803,328,641 0 25,000,000 11,164,302 0 199,949,088 152,171,596 415,043,655 807,164,339 1 مجموعه 1397 1389

سازمان 
مدیریت 
پسماند 
شهر تهران

طراحی و احداث واحدهاي تولید انرژي از
(پسماند (هاضم و زباله سوز 309040172

33,900,000 0 9,000,000 10,000,000 4,900,000 5,000,000 5,000,000 0
توسعه و نگهداري تأسیسات وتسهیالت 

خدمات شهري 31000

33,900,000 0 9,000,000 10,000,000 4,900,000 5,000,000 5,000,000 0
تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس 

هاي بهداشتی عمومی در معابر 31008

33,900,000 0 9,000,000 10,000,000 4,900,000 5,000,000 5,000,000 0 4,500 2,000 چشمه 1397 1397

سازمان 
بهشت 
زهرا ( س

 )

نگهداري 2000 چشمه سرویس هاي 
(بهداشتی شهرداري صحن مطهر امام (ره 310080172

438,640,000 0 210,000,000 10,000,000 191,640,000 20,000,000 7,000,000 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000
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جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 حوزه معاونت خدمات شهري و محیط زیست
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
333,880,000 0 190,000,000 0 143,880,000 0 0 0 آتش نشانی و خدمات ایمنی 40100

333,880,000 0 190,000,000 0 143,880,000 0 0 0
احداث و توسعه ایستگاه ها و زیرساخت 

هاي جانبی آتش نشانی 40101

333,880,000 0 190,000,000 0 143,880,000 0 0 0 19,677,600 50 تعداد 1397 1394

سازمان 
آتش 

نشانی و 
خدمات 
ایمنی 

شهرداري 
تهران

خرید تجهیزات و امکانات سازمان اتش 
نشانی و خدمات ایمنی 401010872

104,760,000 0 20,000,000 10,000,000 47,760,000 20,000,000 7,000,000 0
توانمندسازي سیستم و اِعمال مدیریت 

بحران 40200

104,760,000 0 20,000,000 10,000,000 47,760,000 20,000,000 7,000,000 0
احداث پایگاه هاي پشتیبانی مدیریت 

بحران 40203

104,760,000 0 20,000,000 10,000,000 47,760,000 20,000,000 7,000,000 0 52,380,000 2 دستگاه 1397 1393

سازمان 
بهشت 
زهرا ( س

 )

ساخت و تجهیز  2 دستگاه سوله  
خدمات رسانی در شرایط بحران (سازمان

((بهشت زهرا (س
402030272

30,559,802 0 16,000,000 6,980,000 4,920,000 1,884,652 775,150 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000

30,559,802 0 16,000,000 6,980,000 4,920,000 1,884,652 775,150 0 پژوهش هاي کاربردي 61500

30,559,802 0 16,000,000 6,980,000 4,920,000 1,884,652 775,150 0 بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهري 61501

24,559,802 0 10,000,000 6,980,000 4,920,000 1,884,652 775,150 0 250 40,000 نفر ساعت 1397 1397

سازمان 
بوستان ها 
و فضاي 
سبز

طرح جامع احیا و نظارت بر قنوات سطح 
شهر تهران 615010172

6,000,000 0 6,000,000 0 0 0 0 0 12,000,000 1 پروژه 1397 1395

سازمان 
مدیریت 
پسماند 
شهر تهران

تهیه طرح جامع و تفضیلی مدیریت 
پسماند(از محل مصوبه بهاي خدمات 

مدیریت پسماندهاي ساختمانی و 
(عمرانی

615010272
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جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 حوزه معاونت خدمات شهري و محیط زیست
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

14,591,490,130 جمع کل
14,329,000,000 حمل و نقل و ترافیک 20000
4,080,000,000 توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی ریلی 20100
4,080,000,000 مدیریت و بهره برداري از حمل و نقل عمومی ریلی 20102
4,000,000,000 کمک به شرکت بهره برداري مترو تهران و حومه 201020173

80,000,000 کمک به بازخریدي کارکنان مازاد شرکت بهره برداري مترو 201020273
9,179,000,000 توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی غیرریلی 20200

379,000,000 مدیریت و بهره برداري از حمل و نقل نیمه عمومی غیرریلی 20204
235,000,000 جبران هزینه راهبري سازمان تاکسیرانی شهر تهران 202040173
144,000,000 کمک به ساماندهی رانندگان تاکسی 202040273

8,800,000,000 مدیریت و بهره برداري از حمل و نقل عمومی غیرریلی 20209
7,000,000,000 کمک به مابه التفاوت قیمت بلیط اتوبوس به شرکت واحد اتوبوسرانی 202090173
1,400,000,000 کمک به مابه التفاوت قیمت بلیط اتوبوس به بخش خصوصی 202090273

400,000,000 کمک به بازنشستگی و بازخریدي کارکنان مازاد شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 202090573
1,050,000,000 افزایش و توسعه ظرفیت هاي مدیریتی پلیس راهور 21600
1,050,000,000 جبران هزینه مدیریت و راهبري پلیس راهور 21605
1,050,000,000 کمک به راهنمایی و رانندگی 216050173

20,000,000 آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک 21800
20,000,000 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیک 21801
20,000,000 آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 218010173
85,000,000 خدمات شهري 30000
85,000,000 بهبود محیط زیست شهري 30900
75,000,000 راهبري، مدیریت و نگهداري ایستگاههاي سنجش آلودگی هوا و صدا 30914
75,000,000 راهبري، مدیریت و نگهداري ایستگاههاي سنجش آلودگی هوا و صدا 309140173
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

10,000,000 جبران هزینه راهبري، نگهداري و بهسازي مراکز معاینه فنی 30915
10,000,000 جبران هزینه راهبري، نگهداري و بهسازي مراکز معاینه فنی 309150173

177,490,130 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
92,490,130 امور پشتیبانی 60800

4,178,026 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
4,178,026 حقوق کارمندان  ثابت 608010273

77,451,271 مزایا و کمک ها 60802
33,103,323 مزایاي کارمندان ثابت 608020273
2,039,057 هزینه ناهار 608020373

23,215,901 فوق العاده ،اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاري 608020673
14,211,610 بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی 3درصد پس انداز 608020773
1,174,003 کمک غیر نقدي ، کمک  عائله مندي ، بن کاالهاي اساسی کارگران و ایاب و ذهاب 608020873
3,707,377 پاداش و عیدي 608020973

10,860,833 خدمات قراردادي 60805
10,860,833 تامین نیروي انسانی شامل کارگري - کارمندي و غیره 608050973
85,000,000 موارد پیش بینی نشده 61700
85,000,000 حمایت از اشخاص و موسسات خصوصی 61702
65,000,000 کمک به مدرسه کودکان استثنایی از طریق سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 617021573
20,000,000 کمک به مدرسه کودکان استثنایی از طریق شرکت واحد اتوبوسرانی 617023673
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

354,645,497,421 185,606,396,210 28,177,800,000 16,684,305,983 46,026,614,184 23,093,398,63
5

14,093,188,64
9

40,963,793,76
0 جمع کل

353,938,949,10
7 185,352,396,210 27,973,000,000 16,647,041,210 46,009,751,346 22,997,740,51

6
13,995,226,06

5
40,963,793,76

0 حمل و نقل و ترافیک 20000

337,280,199,99
0 184,627,294,657 24,374,000,000 14,052,985,442 43,296,530,311 19,739,440,26

6
10,671,735,18

8
40,518,214,12

6
توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی 

ریلی 20100

337,280,199,99
0 184,627,294,657 24,374,000,000 14,052,985,442 43,296,530,311 19,739,440,26

6
10,671,735,18

8
40,518,214,12

6
احداث و توسعه خطوط حمل و نقل ریلی

درون شهري 20101

66,145,256,626 44,793,075,372 1,350,000,000 987,256,626 1,351,905,778 4,786,667,821 5,321,636,053 7,554,714,976 1,801,567,56
8 37 کیلومتر 1398 1386

راه آهن 
شهري 
تهران و 
حومه 
((مترو

احداث خط 3 شهري 201010273

1,665,170,000 0 1,000,000,000 120,000,000 253,570,000 276,200,000 15,400,000 0 2,345,170,00
0 1 پروژه 1397 1393

راه آهن 
شهري 
تهران و 
حومه 
((مترو

کمک سرمایه اي به شرکت راه آهن 
شهري تهران و حومه (مترو) از محل 

%20 عوارض تردد وسایل نقلیه در 
محدوده هاي مرکزي و ترافیک (مجوز 

(ورود به محدوده طرح ترافیک

201010373

817,345,769 275,618,956 334,000,000 154,545,769 53,181,044 0 0 0 10,920,000 90 کیلومتر 1398 1393

بهره 
برداري راه 

آهن 
شهري 
تهران و 
حومه

نگهداري و بهسازي خطوط متروي تهران 201010473

1,782,661,546 0 1,563,200,000 169,461,546 50,000,000 0 0 0 1,640,000,00
0 1 پروژه 1397 1397

راه آهن 
شهري 
تهران و 
حومه 
((مترو

کمک سرمایه اي به شرکت مترو از محل
%2 عوارض  صدور پروانه ساختمانی 201010573
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

3,742,432,949 0 1,690,000,000 344,388,401 1,700,000,000 8,044,548 0 0 1,690,000,00
0 1 مجموعه 1397 1397

بهره 
برداري راه 

آهن 
شهري 
تهران و 
حومه

کمک سرمایه اي به شرکت بهره برداري 
مترو جهت خرید قطعات یدکی و اورهال 201010673

76,037,583,100 29,142,982,857 4,946,800,000 7,135,583,100 27,878,770,343 5,070,194,029 444,870,024 1,418,382,747 2,073,027,02
7 37 کیلومتر 1399 1387

راه آهن 
شهري 
تهران و 
حومه 
((مترو

احداث خط 6 شهري 201010773

58,192,750,000 32,213,821,721 4,700,000,000 4,091,750,000 11,000,000,000 3,584,676,430 253,832,399 2,348,669,450 2,269,796,296 27 کیلومتر 1399 1386

راه آهن 
شهري 
تهران و 
حومه 
((مترو

احداث خط 7 شهري 201010873

111,247,000,00
0 70,251,795,751 90,000,000 50,000,000 1,009,103,146 6,013,657,438 4,635,996,712 29,196,446,95

3 713,442,308 156 کیلومتر 1398 1365

راه آهن 
شهري 
تهران و 
حومه 
((مترو

احداث سایر خطوط مترو 201010973

12,750,000,000 7,750,000,000 4,000,000,000 1,000,000,000 0 0 0 0 4,062,500,00
0 4 پایانه 1398 1396

راه آهن 
شهري 
تهران و 
حومه 
((مترو

احداث و تکمیل پایانه ها و پارکینگ 
هاي خطوط مترو تهران 201011073

3,900,000,000 200,000,000 3,700,000,000 0 0 0 0 0 4,000,000,00
0 1 مجموعه 1398 1396

بهره 
برداري راه 

آهن 
شهري 
تهران و 
حومه

تعمیر و نگهداري تجهیزات ثابت، 
ایستگاهها و مراکز فرمان 201011173
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

1,000,000,000 0 1,000,000,000 0 0 0 0 0 55,555,556 18 تعداد 1397 1397

بهره 
برداري راه 

آهن 
شهري 
تهران و 
حومه

توسعه و تأمین ناوگان خطوط متروي 
تهران (متناسب با تحقق منابع حاصل از 
 (LEZ) طرح محدوده کاهش آلودگی هوا

(در ردیف درآمدي 110319

201011273

3,560,617,316 307,301,000 525,000,000 269,260,193 388,737,407 1,203,168,349 867,150,367 0
توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و

نیمه عمومی غیرریلی 20200

74,380,408 0 42,000,000 0 0 0 32,380,408 0
تعمیر و تجهیز تعمیرگاه هاي حمل ونقل

عمومی غیرریلی 20202

74,380,408 0 42,000,000 0 0 0 32,380,408 0 6,000,000 7 مجموعه 1397 1397

واحد 
اتوبوسرانی
تهران و 
حومه

توسعه،نوسازي و بهسازي تجهیزات،مراکز
و سامانه هاي هوشمند اتوبوسرانی 202020173

2,845,125,200 307,301,000 378,000,000 98,600,000 255,419,000 1,088,015,349 717,789,851 0
توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل 

عمومی غیرریلی 20205

1,691,200,094 0 1,000,000 0 0 1,035,535,349 654,664,745 0 8,506,000 200 دستگاه 1397 1393

واحد 
اتوبوسرانی
تهران و 
حومه

خرید انواع اتوبوس شهري 202050173

50,000,000 0 50,000,000 0 0 0 0 0 1,562,500 64 دستگاه 1397 1393

واحد 
اتوبوسرانی
تهران و 
حومه

توسعه،نوسازي و بهسازي ناوگان و سامانه
اتوبوس برقی 202050273

146,200,000 0 21,000,000 49,000,000 76,200,000 0 0 0 200,000 736 دستگاه 1397 1393

واحد 
اتوبوسرانی
تهران و 
حومه

نوسازي ناوگان فرسوده مینی بوسرانی 202050373

60,000,000 0 20,000,000 0 0 0 40,000,000 0 128,000 625 دستگاه 1397 1393

واحد 
اتوبوسرانی
تهران و 
حومه

کمک به بازسازي اتوبوس هاي فرسوده 
ناوگان اتوبوسرانی 202050673
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

43,125,106 0 10,000,000 0 0 10,000,000 23,125,106 0 5,692 9,333 دستگاه 1397 1393

سازمان 
مدیریت و 
نظارت بر 
تاکسیرانی 
شهر تهران

کمک به تاکسیرانی بابت تعویض 
کاتالیست تاکسی ها 202050773

130,000,000 0 100,000,000 5,000,000 25,000,000 0 0 0 549,810 375 تعداد 1397 1393

واحد 
اتوبوسرانی
تهران و 
حومه

کمک به شرکت واحد بابت تهیه و نصب 
فیلتر جذب دوده اتوبوس هاي دیزلی 202050873

724,600,000 307,301,000 176,000,000 44,600,000 154,219,000 42,480,000 0 0 250,000 3,600 دستگاه 1398 1394

سازمان 
مدیریت و 
نظارت بر 
تاکسیرانی 
شهر تهران

کمک جهت جایگزینی ناوگان تاکسیرانی
با استفاده از خودروهاي استاندارد 202050973

641,111,708 0 105,000,000 170,660,193 133,318,407 115,153,000 116,980,108 0
تعمیر، تجهیز و بهسازي ناوگان حمل و 

نقل عمومی غیرریلی 20214

331,779,128 0 65,000,000 109,964,122 96,415,006 43,400,000 17,000,000 0 65,000,000 1 مجموعه 1397 1397

واحد 
اتوبوسرانی
تهران و 
حومه

استقرار سیستم مکانیزه پایش برنامه 
ریزي و کنترل مرکز مدیریت ناوگان 

اتوبوسرانی
202140173

205,548,421 0 30,000,000 31,656,279 23,157,476 50,753,000 69,981,666 0 30,000,000 1 مجموعه 1397 1397
کنترل 
ترافیک 
تهران

توسعه و نگهداري بلیت الکترونیک 202140273

103,784,159 0 10,000,000 29,039,792 13,745,925 21,000,000 29,998,442 0 1,000,000 10 مجموعه 1397 1397
کنترل 
ترافیک 
تهران

تعمیر و تجهیز سامانه هوشمند پایش 
تاکسیرانی 202140673

9,484,001,241 231,800,553 2,068,100,000 1,597,550,250 1,802,566,442 1,741,810,000 2,042,173,996 0 افزایش ایمنی و بهره وري معابر 20400

4,386,235,215 0 1,031,000,000 729,374,298 1,044,813,214 685,300,000 895,747,703 0 نصب دوربین هاي ترافیکی 20401

688,386,142 0 200,000,000 119,763,513 214,527,962 64,100,000 89,994,667 0 3,343,113 200 دستگاه 1397 1393
کنترل 
ترافیک 
تهران

مکانیزاسیون محدوده زوج و فرد تهران 204010473
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

366,149,625 0 80,000,000 69,659,163 59,493,370 73,000,000 83,997,092 0 2,576,603 150 دستگاه 1397 1393
کنترل 
ترافیک 
تهران

نصب دوربین هاي ثبت تخلف مکانیزه 
تعرض خودروهاي غیرمجاز به مسیرهاي 

ویژه
204010573

348,963,977 0 1,000,000 1,928,689 931,920 145,200,000 199,903,368 0 698,071 500 دستگاه 1397 1393
کنترل 
ترافیک 
تهران

توسعه سیستم نظارت تصویري (مرحله 
(دوم 204012173

1,679,850,930 0 350,000,000 359,267,651 364,644,216 270,000,000 335,939,063 0 4,630,238 350 دستگاه 1397 1393
کنترل 
ترافیک 
تهران

نصب و راه اندازي دوربین هاي ثبت 
تخلف سرعت 204012373

1,002,084,001 0 280,000,000 159,974,702 314,135,811 118,000,000 129,973,488 0 4,000,450 243 دستگاه 1397 1393
کنترل 
ترافیک 
تهران

تجهیز تقاطع ها به سیستم تشخیص و 
ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز 204012573

300,800,540 0 120,000,000 18,780,580 91,079,935 15,000,000 55,940,025 0 3,355,777 90 دستگاه 1397 1393
کنترل 
ترافیک 
تهران

مکانیزاسیون خروجی هاي محدوده طرح
ترافیک تهران 204012773

433,993,577 0 103,100,000 96,498,395 78,111,952 86,510,000 69,773,230 0 تعمیر و تجهیز مراکز کنترل ترافیک 20402

199,297,422 0 50,000,000 49,562,287 44,958,283 35,000,000 19,776,852 0 70,000,000 1 مرکز 1397 1397
کنترل 
ترافیک 
تهران

تکمیل و توسعه مرکز کنترل ترافیک 
تهران 204020273

234,696,155 0 53,100,000 46,936,108 33,153,669 51,510,000 49,996,378 0 4,425,000 12 مرکز 1397 1397
کنترل 
ترافیک 
تهران

نگهداري و بهسازي مراکز کنترل ترافیک
محلی 204020373

349,713,631 231,800,553 40,000,000 713,631 216,428 37,000,000 39,983,019 0 نصب تابلوهاي متغیر ترافیکی 20409

349,713,631 231,800,553 40,000,000 713,631 216,428 37,000,000 39,983,019 0 5,000,000 70 تعداد 1398 1393
کنترل 
ترافیک 
تهران

نصب تابلوهاي متغیر (وي ام اس-دي ام 
اس) و عالئم راهنمائی 204090373

506,094,786 0 120,000,000 40,930,885 56,069,378 149,100,000 139,994,523 0
تعمیر، تجهیز و توسعه زیرساخت سیستم

هاي هوشمند حمل و نقل و ترافیک 20411

406,105,080 0 60,000,000 941,179 56,069,378 149,100,000 139,994,523 0 4,061,639 100 کیلومتر 1397 1393
کنترل 
ترافیک 
تهران

توسعه سیستم مدیریت هوشمند 
بزرگراهی 204110273
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

99,989,706 0 60,000,000 39,989,706 0 0 0 0 160,000 375 کیلومتر 1397 1397
کنترل 
ترافیک 
تهران

نگهداري زیرساخت شبکه سیستم هاي 
هوشمند ترافیکی 204110373

575,587,342 0 2,000,000 3,667,346 3,920,138 238,900,000 327,099,858 0 نصب چراغ هاي راهنمایی و رانندگی 20414

396,954,470 0 1,000,000 2,488,915 2,989,605 162,600,000 227,875,950 0 3,578,068 111 تقاطع 1397 1393
کنترل 
ترافیک 
تهران

توسعه سیستم هوشمند و کنترل مرکزي 204140173

178,632,872 0 1,000,000 1,178,431 930,533 76,300,000 99,223,908 0 1,787,544 100 تقاطع 1397 1393
کنترل 
ترافیک 
تهران

تبدیل تقاطع هاي مجهز به چراغ 
چشمک زن به چراغ هاي راهنمایی و 

رانندگی برنامه پذیر
204140273

1,439,037,313 0 380,000,000 349,780,152 379,330,608 180,000,000 149,926,553 0
تعمیر و تعویض چراغ هاي راهنمایی و 

رانندگی 20415

1,439,037,313 0 380,000,000 349,780,152 379,330,608 180,000,000 149,926,553 0 100,000 3,800 تقاطع 1397 1397
کنترل 
ترافیک 
تهران

نگهداري چراغ هاي هوشمند و 
غیرهوشمند 204150173

1,686,608,520 0 370,000,000 347,449,267 227,045,472 342,400,000 399,713,781 0 تعمیر و تعویض دوربین هاي ترافیکی 20416

1,035,949,654 0 200,000,000 197,712,682 104,510,526 234,000,000 299,726,446 0 515,464 388 سامانه 1397 1397
کنترل 
ترافیک 
تهران

نگهداري سیستم مکانیزه محدوده طرح 
ترافیک و ثبت تخلف 204160173

650,658,866 0 170,000,000 149,736,585 122,534,946 108,400,000 99,987,335 0 200,000 850 دستگاه 1397 1397
کنترل 
ترافیک 
تهران

نگهداري سیستم نظارت تصویري 204160273

106,730,857 0 22,000,000 29,136,276 13,059,252 22,600,000 19,935,329 0 تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکی 20417

106,730,857 0 22,000,000 29,136,276 13,059,252 22,600,000 19,935,329 0 500,000 44 تعداد 1397 1397
کنترل 
ترافیک 
تهران

نگهداري تابلوهاي متغیر خبري 204170173

2,451,290,607 186,000,000 403,900,000 348,262,511 373,030,591 302,640,325 391,877,546 445,579,634 توسعه و تجهیز پایانه ها 20500

21,049,578 0 4,200,000 1,286,825 0 7,651,448 7,911,305 0
احداث و توسعه پایانه ها و پارك 

سوارهاي درون شهري 20501
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جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 حوزه معاونت حمل ونقل و ترافیک
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

21,049,578 0 4,200,000 1,286,825 0 7,651,448 7,911,305 0 1,050,000 4 پایانه 1397 1397

سازمان 
پایانه هاي 
مسافربري 
و پارك 
سوار ها

ساماندهی و توسعه پایانه هاي درون 
شهري 205010173

2,430,241,029 186,000,000 399,700,000 346,975,686 373,030,591 294,988,877 383,966,241 445,579,634
احداث و توسعه پایانه ها و پارك 

سوارهاي برون شهري 20502

234,286,919 0 17,500,000 3,995,606 5,256,061 17,422,479 5,382,984 184,729,789 17,500,000 1 پایانه 1397 1397

سازمان 
پایانه هاي 
مسافربري 
و پارك 
سوار ها

توسعه و بهسازي پایانه غرب 205020273

208,402,083 0 17,500,000 3,659,773 700,870 16,684,910 22,729,132 147,127,398 17,500,000 1 پایانه 1397 1397

سازمان 
پایانه هاي 
مسافربري 
و پارك 
سوار ها

توسعه و بهسازي پایانه جنوب 205020373

89,749,231 0 4,200,000 1,901,219 0 8,715,591 7,959,099 66,973,322 4,200,000 1 پایانه 1397 1397

سازمان 
پایانه هاي 
مسافربري 
و پارك 
سوار ها

بهسازي پارك سوارهاي اقماري (نیمه 
(متمرکز 205020473

1,699,306,956 0 350,000,000 335,423,248 367,073,660 252,165,897 347,895,026 46,749,125 14,547 135,000 متر مربع 1397 1392

سازمان 
پایانه هاي 
مسافربري 
و پارك 
سوار ها

احداث و توسعه پایانه شرق جدید 205020573

500,000 0 500,000 0 0 0 0 0 1,000,000 1 پروژه 1397 1393

سازمان 
پایانه هاي 
مسافربري 
و پارك 
سوار ها

مطالعات پایانه جنوب غرب 205020673
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جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 حوزه معاونت حمل ونقل و ترافیک
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

193,000,000 186,000,000 7,000,000 0 0 0 0 0 50,000,000 4 پایانه 1399 1393

سازمان 
پایانه هاي 
مسافربري 
و پارك 
سوار ها

هوشمندسازي پایانه هاي برون شهري 205020773

4,995,840 0 3,000,000 1,995,840 0 0 0 0 300 20,000 نفر ساعت 1397 1393

سازمان 
پایانه هاي 
مسافربري 
و پارك 
سوار ها

مطالعات مکانیابی پایانه هاي متمرکز 
نیمه متمرکز و پارکسوارها 205021473

774,396,579 0 420,000,000 354,396,579 0 0 0 0
روان سازي عبور و مرور وسایل نقلیه 

موتوري 20900

774,396,579 0 420,000,000 354,396,579 0 0 0 0
تعمیر، تجهیز و بهسازي تونل هاي 

شهري 20927

774,396,579 0 420,000,000 354,396,579 0 0 0 0 70,000,000 6 مجموعه 1397 1397
کنترل 
ترافیک 
تهران

نگهداري و بهسازي تونل هاي شهري و 
پل طبقاتی صدر 209270173

23,729,040 0 20,000,000 0 0 0 3,729,040 0
روان سازي عبور و مرور وسایل نقلیه 

غیرموتوري 21500

23,729,040 0 20,000,000 0 0 0 3,729,040 0 احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه 21501

23,729,040 0 20,000,000 0 0 0 3,729,040 0 142,440 307 کیلومتر 1397 1393

سازمان 
حمل و 
نقل و 
ترافیک 
تهران

احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه 
سطح شهر تهران 215010173

364,714,334 0 162,000,000 24,586,235 148,886,595 10,681,576 18,559,928 0
افزایش و توسعه ظرفیت هاي مدیریتی 

پلیس راهور 21600

194,714,149 0 50,000,000 0 135,521,049 203,100 8,990,000 0 نوسازي و توسعه ناوگان پلیس راهور 21601

194,714,149 0 50,000,000 0 135,521,049 203,100 8,990,000 0 1,000,000 50 دستگاه 1397 1397 راهور توسعه و نوسازي وسایل نقلیه راهنمایی و
رانندگی تهران بزرگ 216010173

71,005,851 0 35,000,000 17,769,608 3,964,872 5,957,887 8,313,484 0 بازسازي ساختمان هاي پلیس راهور 21602
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جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 حوزه معاونت حمل ونقل و ترافیک
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

71,005,851 0 35,000,000 17,769,608 3,964,872 5,957,887 8,313,484 0 461 75,955 متر مربع 1397 1397 راهور بازسازي و نگهداري تاسیسات و ابنیه 
راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ 216020173

98,994,334 0 77,000,000 6,816,627 9,400,674 4,520,589 1,256,444 0 تجهیز فنی پلیس راهور 21604

86,554,249 0 70,000,000 3,527,839 9,191,614 3,574,396 260,400 0 175,000 400 دستگاه 1397 1397 راهور تجهیز فنی راهنمایی و رانندگی تهران 
بزرگ 216040173

12,440,085 0 7,000,000 3,288,788 209,060 946,193 996,044 0 4,222 1,658 مورد 1397 1397 راهور تجهیز اداري، آمادي تاسیسات و ابنیه 
راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ 216040273

686,030,564 254,000,000 184,800,000 36,747,023 16,862,838 95,658,119 97,962,584 0 خدمات شهري 30000

686,030,564 254,000,000 184,800,000 36,747,023 16,862,838 95,658,119 97,962,584 0 بهبود محیط زیست شهري 30900

194,739,349 0 43,800,000 35,762,383 16,334,842 46,104,846 52,737,278 0 تهیه طرح هاي زیست محیطی 30901

10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 0 0 300 33,333 نفر ساعت 1397 1397 کنترل 
کیفیت هوا مطالعه و تهیه طرح هاي زیست محیطی 309010173

167,100,633 0 25,200,000 33,780,262 13,096,976 42,733,327 52,290,068 0 300 84,000 نفر ساعت 1397 1397 کنترل 
کیفیت هوا

تهیه طرحهاي راهبردي آلودگی هواي 
شهر تهران 309010273

13,432,360 0 7,000,000 1,348,521 2,626,028 2,457,811 0 0 300 23,333 نفر ساعت 1397 1397 کنترل 
کیفیت هوا تهیه طرحهاي راهبردي آلودگی صدا 309010373

4,206,356 0 1,600,000 633,600 611,838 913,708 447,210 0 5,172,756 1 سامانه 1397 1393 کنترل 
کیفیت هوا

ایجاد سامانه مرکز پیش بینی،پایش و 
اطالع رسانی آلودگی هواي شهر تهران 309010473

259,778,579 140,000,000 35,000,000 0 0 39,553,273 45,225,306 0
تعمیر، تجهیز و بهسازي مراکز معاینه 

فنی وسایل نقلیه 30912

259,778,579 140,000,000 35,000,000 0 0 39,553,273 45,225,306 0 19,982,968 13 مرکز 1398 1393

ستادمرکز
ي معاینه 

فنی 
خودروهاي
تهران

راهبري و نگهداري و بهسازي مراکز 
معاینه فنی 309120173

51,512,636 0 40,000,000 984,640 527,996 10,000,000 0 0 کاهش آالیندگی وسائط نقلیه موتوري 30913

51,512,636 0 40,000,000 984,640 527,996 10,000,000 0 0 100,527,996 1 پروژه 1397 1393 کنترل 
کیفیت هوا

کمک به جایگزینی موتورسیکلت هاي 
بنزینی به موتورهاي برقی 309130173
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جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 حوزه معاونت حمل ونقل و ترافیک
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

180,000,000 114,000,000 66,000,000 0 0 0 0 0
توسعه و نوسازي ایستگاه هاي سنجش 

آلودگی هوا و ضدا 30917

180,000,000 114,000,000 66,000,000 0 0 0 0 0 3,000,000 60 تعداد 1398 1397 کنترل 
کیفیت هوا

توسعه و بروز رسانی ایستگاه هاي 
سنجش آلودگی هوا و صدا 309170273

20,517,750 0 20,000,000 517,750 0 0 0 0 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000

20,517,750 0 20,000,000 517,750 0 0 0 0
تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان هاي 

اداري 60600

20,517,750 0 20,000,000 517,750 0 0 0 0
تملک، احداث و تجهیز ساختمان هاي 

اداري 60602

20,517,750 0 20,000,000 517,750 0 0 0 0 50,000 800 متر مربع 1397 1396 کنترل 
کیفیت هوا

احداث و تجهیز ساختمان مرجع 
((آزمایشگاه جایکا 606020373
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جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 حوزه معاونت حمل ونقل و ترافیک
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
1,800,000,000 0 1,800,000,000 0 0 0 0 0 جمع کل

1,800,000,000 0 1,800,000,000 0 0 0 0 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

1,800,000,000 0 1,800,000,000 0 0 0 0 0
توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و

نیمه عمومی غیرریلی 20200

1,800,000,000 0 1,800,000,000 0 0 0 0 0
کمک فنی و اعتباري پرداخت مابه 

التفاوت تسهیالت بازسازي و نوسازي 
ناوگان حمل و نقل عمومی

20215

1,800,000,000 0 1,800,000,000 0 0 0 0 0 1,800,000,00
0 1 ندارد 1397 1397

حوزه 
معاونت 
حمل ونقل
و ترافیک

کمک فنی و اعتباري پرداخت مابه 
التفاوت تسهیالت بازسازي و نوسازي 
ناوگان حمل و نقل عمومی و دوچرخه

202150173
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جدول شماره (9) - بودجه مصوب سال 1397 حوزه معاونت حمل ونقل و ترافیک
اعتبارات تملک دارائی مالی 





مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

41,458,511 جمع کل
41,458,511 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
37,458,511 امور پشتیبانی 60800
1,753,739 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
1,753,739 حقوق کارمندان  ثابت 608010274

32,510,410 مزایا و کمک ها 60802
13,895,222 مزایاي کارمندان ثابت 608020274

855,901 هزینه ناهار 608020374
9,744,946 فوق العاده ،اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاري 608020674
5,965,367 بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی 3درصد پس انداز 608020774

492,791 کمک غیر نقدي ، کمک  عائله مندي ، بن کاالهاي اساسی کارگران و ایاب و ذهاب 608020874
1,556,183 پاداش و عیدي 608020974
3,194,362 خدمات قراردادي 60805
3,194,362 تامین نیروي انسانی شامل کارگري - کارمندي و غیره 608050974
4,000,000 مدیریت عملکرد 61800
4,000,000 کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت هاي شهرداري 61802
4,000,000 کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت هاي شهرداري 618020174
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جدول شماره (7) - بودجه مصوب سال  1397 حوزه معاونت هماهنگی و امور مناطق
اعتبارات هزینه اي 





مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

4,834,447,383 جمع کل
4,458,464,965 اجتماعی و فرهنگی 10000

202,000,000 توسعه گردشگري ،اوقات فراغت و نشاط اجتماعی 10300
202,000,000 غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 10304
120,000,000 غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 103040175

2,000,000 اجراي برنامه هاي فرهنگی در برج میالد 103040375
30,000,000 توسعه و اجراي برنامه هاي گردشگري شهر تهران 103040575
50,000,000 اجراي برنامه نشاط اجتماعی 103040675

507,000,000 پیشگیري،کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی 10400
365,000,000 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
280,000,000 ساماندهی افراد درمعرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 104030175

5,000,000 ترویج مسئولیت پذیري اجتماعی 104030375
40,000,000 نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 104030475
40,000,000 ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار) 104030575

142,000,000 جبران هزینه راهبري ومدیریت سازمان رفاه  خدمات و مشارکتهاي اجتماعی کمک به سازمان رفاه  خدمات و مشارکتهاي اجتماعی 10407
142,000,000 جبران هزینه راهبري ومدیریت سازمان رفاه  خدمات و مشارکتهاي اجتماعی 104070175
83,000,000 توانمند سازي و جلب مشارکت هاي اجتماعی و بهبود سرمایه اجتماعی 10500
30,000,000 آموزش و ترویج کارآفرینی 10504
30,000,000 آموزش و ترویج کارآفرینی و نوآوري 105040175
23,000,000 ارتقاي مشارکت هاي اجتماعی شهروندان 10506
23,000,000 ارتقاي مشارکت هاي اجتماعی شهروندان ورفاه اجتماعی 105060175
30,000,000 کمک به اجراي برنامه هاي مدیریت محله 10508
30,000,000 کمک به اجراي برنامه هاي مدیریت محله 105080175

750,000,000 توسعه ورزش همگانی 10600
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

605,000,000 فرهنگ سازي و اجراي ورزش هاي همگانی 10604
280,000,000 ترویج ورزش همگانی آقایان 106040175
280,000,000 ،ترویج ورزش همگانی بانوان 106040275
10,000,000 ترویج ورزش همگانی معلولین و جانبازان 106040475
10,000,000 ترویج ورزش همگانی کودکان و نوجوانان 106040575
10,000,000 ترویج ورزش همگانی کهنساالن 106040675
15,000,000 برگزاري جشنواره هنري ورزشی تهران(17 دي ماه) 106040775

145,000,000 جبران هزینه مدیریت و راهبري سازمان ورزش شهرداري تهران 10611
145,000,000 جبران هزینه مدیریت و راهبري سازمان ورزش شهرداري تهران 106110175

2,611,464,965 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700
180,000,000 نکوداشت مناسبت هاي مذهبی و ملی 10705
180,000,000 نکوداشت مناسبت هاي مذهبی و ملی 107050275
22,000,000 ترویج اموردینی، فرهنگ قرآن و معارف اسالمی 10709
22,000,000 ترویج امور دینی، فرهنگی و قرآن 107090175

115,000,000 ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تکریم مفاخر دفاع مقدس 10711
85,000,000 اجراي برنامه هاي فرهنگی و مدیریت موزه دفاع مقدس 107110175
20,000,000 اجراي برنامه گردشگري ایثار در شهر تهران 107110275
10,000,000 تولید محتواي چند رسانه اي در حوزه دفاع مقدس 107110375

329,464,965 اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 10714
190,000,000 اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 107140175

23,600,000 کمک به اجراي برنامه هاي آیین عاشورایی و اربعین حسینی 107140275
30,000,000 برگزاري جشنواره هاي فرهنگی و هنري و اجتماعی 107140475
20,000,000 اجراي برنامه هاي اطالع رسانی و ارتباطات فرهنگی و اجتماعی 107140575
30,000,000 اجرا و کمک به برنامه هاي ترویج کتاب و کتابخوانی 107140675
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

10,000,000 مستندسازي و تبادل تجارب شهرداري تهران و شهرداریهاي کشور 107140775
10,864,965 آموزش، توسعه مهارت ها و اخالق شهروندي 107141075
15,000,000 اجراي برنامه میراث شهر تهران 107141375
65,000,000 حمایت از مؤسسات فرهنگی و هنري 10715
35,000,000 جبران هزینه راهبري و بهره برداري باغ کتاب تهران 107153375
30,000,000 جبران هزینه راهبري و بهره برداري مراکز فرهنگی پردیس خاوران، باغ صبا و موزه هاي انتظامی و بهشتی 107153475

120,000,000 آموزش حقوق و تکالیف شهروندي 10717
120,000,000 آموزش حقوق و تکالیف شهروندي 107170175

1,780,000,000 جبران هزینه راهبري و مدیریت سازمان فرهنگی هنري شهرداري 10719
1,780,000,000 جبران هزینه راهبري و مدیریت سازمان فرهنگی و هنري شهرداري تهران 107190175

65,000,000 توسعه فضاهاي فرهنگی، اجتماعی و هنري 10800
65,000,000 جبران هزینه راهبري و مدیریت شرکت توسعه فضاهاي فرهنگی 10813
65,000,000 جبران هزینه راهبري و مدیریت شرکت توسعه فضاهاي فرهنگی 108130175

140,000,000 حفظ و بهبود سالمت شهري 11000
140,000,000 آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 11004
120,000,000 آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 110040175
20,000,000 اجراي برنامه هاي بهبود سالمت اجتماعی و بهداشت روان 110040275

100,000,000 حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت هاي اجتماعی بانوان 11100
10,000,000 اجراي طرح هاي اجتماعی و فرهنگی کودکان 11102
10,000,000 بهبود مشارکت پذیري و اجراي طرح هاي اجتماعی و فرهنگی کودکان 111020175
90,000,000 اجراي برنامه هاي فرهنگی، هنري ویژه بانوان 11104
90,000,000 بهبود مشارکت پذیري و اجراي برنامه هاي فرهنگی، هنري ویژه بانوان 111040175

375,982,418 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
364,982,418 امور پشتیبانی 60800
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مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

9,697,146 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
9,697,146 حقوق کارمندان  ثابت 608010275

179,763,443 مزایا و کمک ها 60802
76,832,404 مزایاي کارمندان ثابت 608020275

4,732,626 هزینه ناهار 608020375
53,883,820 فوق العاده ،اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاري 608020675
32,984,972 بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی 3درصد پس انداز 608020775

2,724,846 کمک غیر نقدي ، کمک  عائله مندي ، بن کاالهاي اساسی کارگران و ایاب و ذهاب 608020875
8,604,775 پاداش و عیدي 608020975

175,521,829 خدمات قراردادي 60805
175,521,829 تامین نیروي انسانی شامل کارگري - کارمندي و غیره 608050975
11,000,000 مدیریت عملکرد 61800
11,000,000 کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت هاي شهرداري 61802
11,000,000 کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت هاي شهرداري 618020175
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
8,814,081,994 210,000,000 1,521,500,000 1,057,528,034 1,552,985,019 673,120,135 1,436,012,846 2,362,935,960 جمع کل

8,622,172,353 210,000,000 1,471,500,000 1,024,808,034 1,510,228,363 644,154,561 1,430,111,246 2,331,370,149 اجتماعی و فرهنگی 10000

10,181,425 0 3,000,000 5,000,000 308,480 1,872,945 0 0
پیشگیري،کنترل و کاهش آسیب هاي 

اجتماعی 10400

10,181,425 0 3,000,000 5,000,000 308,480 1,872,945 0 0
توسعه و تجهیز اماکن استقرار کارگران 

فصلی و ساختمانی 10401

10,181,425 0 3,000,000 5,000,000 308,480 1,872,945 0 0 417 7,194 نفر 1397 1397

سازمان 
رفاه، 

خدمات و 
مشارکتها

ي 
اجتماعی

ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی، 
سطح شهر تهران 104010175

1,959,637,124 0 530,000,000 403,789,642 497,500,000 289,000,000 120,000,000 119,347,482 توسعه ورزش همگانی 10600

1,959,637,124 0 530,000,000 403,789,642 497,500,000 289,000,000 120,000,000 119,347,482 تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی 10610

1,959,637,124 0 530,000,000 403,789,642 497,500,000 289,000,000 120,000,000 119,347,482 2,000 265,000 متر مربع 1397 1397

سازمان 
ورزش 

شهرداري 
تهران

تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، 
سطح شهر تهران 106100175

716,131,346 0 151,500,000 64,901,169 107,216,918 64,130,062 250,903,783 77,479,414 گسترش فرهنگ ایرانی اسالمی 10700

291,568,607 0 19,500,000 39,576,543 47,216,918 11,524,174 173,750,972 0
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن

مذهبی 10702

282,068,607 0 10,000,000 39,576,543 47,216,918 11,524,174 173,750,972 0 48,921 5,570 متر مربع 1397 1393
توسعه 

فضاهاي 
فرهنگی

کمک به ساخت و توسعه مسجد 72 تن 107020675

9,500,000 0 9,500,000 0 0 0 0 0 6,333 1,500 متر مربع 1397 1397

حوزه 
معاونت 

اموراجتماع
ي و 
فرهنگی

کمک به بازسازي حسینیه تاریخی درکه 107021175

210,513,414 0 5,000,000 18,000,000 60,000,000 51,520,140 52,819,274 23,174,000 حمایت از تجهیز مساجد و اماکن مذهبی 10703
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

210,513,414 0 5,000,000 18,000,000 60,000,000 51,520,140 52,819,274 23,174,000 200,000 25
تعداد 
مسجد 1397 1397

حوزه 
معاونت 

اموراجتماع
ي و 
فرهنگی

حمایت از تجهیز مساجد و اماکن 
(مذهبی، سطح شهر تهران (کمک 107030175

214,049,325 0 127,000,000 7,324,626 0 1,085,748 24,333,537 54,305,414
ساماندهی فضاهاي با هویت فرهنگی و 

تاریخی 10710

214,049,325 0 127,000,000 7,324,626 0 1,085,748 24,333,537 54,305,414 8,333 15,240 متر مربع 1397 1397
توسعه 

فضاهاي 
فرهنگی

ساماندهی،مرمت و بازسازي خانه هاي 
مشاهیر 107100175

5,936,222,458 210,000,000 787,000,000 551,117,223 905,202,965 289,151,554 1,059,207,463 2,134,543,253
توسعه فضاهاي فرهنگی، اجتماعی و 

هنري 10800

4,806,378,774 210,000,000 516,000,000 392,985,217 633,842,908 104,387,038 902,749,225 2,046,414,386 توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري 10801

6,203,546 0 6,000,000 0 0 203,546 0 0 5,035 3,218 متر مربع 1397 1392
توسعه 

فضاهاي 
فرهنگی

مرمت و بازسازي خانه خانواده هاي 
... داراي چهار شهیدو 108011075

1,214,048,466 0 15,000,000 25,940,567 49,526,127 11,453,752 155,497,466 956,630,554 30,774 39,582 متر مربع 1397 1387
توسعه 

فضاهاي 
فرهنگی

توسعه مرکز تئاتر حرفه اي شهر تهران 108011175

2,681,386,982 0 80,000,000 267,628,182 452,522,681 85,204,704 706,247,583 1,089,783,832 17,269 146,719 متر مربع 1397 1386
توسعه 

فضاهاي 
فرهنگی

توسعه  باغ کتاب تهران 108011375

151,808,004 0 40,000,000 17,769,371 45,509,421 7,525,036 41,004,176 0 7,180 24,937 متر مربع 1397 1393
توسعه 

فضاهاي 
فرهنگی

توسعه و تجهیز مرکز نمایش هاي آئینی 108012975

177,500,000 0 100,000,000 77,500,000 0 0 0 0 2,125 120,000 متر مربع 1397 1393
شرکت برج

میالد 
تهران

تکمیل و تجهیز طرح هاي باقیمانده فنی
و مهندسی برج میالد 108013575

106,284,679 0 20,000,000 0 86,284,679 0 0 0 140,284,679 1 مجموعه 1397 1395 تکمیل امور مفهومی موزه سراسر نماي 
(مقاومت (پانوراماي دفاع مقدس 108014275
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

234,147,097 210,000,000 20,000,000 4,147,097 0 0 0 0 13,000 20,000 متر مربع 1398 1396
توسعه 

فضاهاي 
فرهنگی

مطالعات و طراحی و احداث پروژه شهر 
تندیسان 108014575

15,000,000 0 15,000,000 0 0 0 0 0 15,000 1,000 متر مربع 1397 1397
توسعه 

فضاهاي 
فرهنگی

مطالعه، طراحی و احداث موزه اسباب 
بازي ایرانی 108014875

100,000,000 0 100,000,000 0 0 0 0 0 5,000 20,000 متر مربع 1397 1397
توسعه 

فضاهاي 
فرهنگی

مطالعه، طراحی و اجراي پهنه فرهنگی 
رودکی (محدود به خیابان هاي انقالب، 

(حافظ، نوفل لوشاتو و ولیعصر عج
108014975

35,000,000 0 35,000,000 0 0 0 0 0 5,000 7,000 متر مربع 1397 1397
توسعه 

فضاهاي 
فرهنگی

مطالعه، طراحی و اجراي گذر فرهنگی 
الله زار 108015075

30,000,000 0 30,000,000 0 0 0 0 0 20,000 1,500 متر مربع 1397 1397
توسعه 

فضاهاي 
فرهنگی

مطالعه، طراحی و احداث پردیس هاي 
سینمایی رفاهی ورزشی مناطق 108015175

20,000,000 0 20,000,000 0 0 0 0 0 20,000,000 1 ندارد 1397 1397
توسعه 

فضاهاي 
فرهنگی

کمک به توسعه و رونق راسته کتاب 
فروش ها 108015275

10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 0 0 10,000,000 1 ندارد 1397 1397
توسعه 

فضاهاي 
فرهنگی

کمک به توسعه و رونق راسته صنایع 
دستی 108015375

20,000,000 0 20,000,000 0 0 0 0 0 20,000,000 1 ندارد 1397 1397
توسعه 

فضاهاي 
فرهنگی

کمک به توسعه و رونق راسته تئاتر و هنر
نمایشی 108015475

5,000,000 0 5,000,000 0 0 0 0 0 5,000,000 1 ندارد 1397 1397
توسعه 

فضاهاي 
فرهنگی

کمک به توسعه و رونق راسته ساز و نوا 108015575

166,982,886 0 84,000,000 33,132,006 49,850,880 0 0 0
تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه 

ها 10802
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مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

166,982,886 0 84,000,000 33,132,006 49,850,880 0 0 0 1,802 46,620 متر مربع 1397 1397

سازمان 
فرهنگی و 

هنري 
شهرداري 
تهران

تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه 
ها ،سطح شهر تهران 108020175

962,860,798 0 187,000,000 125,000,000 221,509,177 184,764,516 156,458,238 88,128,867 تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگی و هنري 10809

431,148,619 0 90,000,000 45,000,000 99,000,000 99,998,650 59,021,102 38,128,867 2,500 36,000 متر مربع 1397 1397

سازمان 
فرهنگی و 

هنري 
شهرداري 
تهران

نگهداري فضاهاي فرهنگی و هنري، 
سطح شهر تهران 108090175

275,015,177 0 12,000,000 50,000,000 73,015,177 40,000,000 50,000,000 50,000,000 3,750 3,200 متر مربع 1397 1397
شرکت برج

میالد 
تهران

نگهداري فضاهاي فرهنگی و هنري، برج 
میالد تهران 108090475

142,203,002 0 50,000,000 0 0 44,765,866 47,437,136 0 2,500 20,000 متر مربع 1397 1397

سازمان 
فرهنگی و 

هنري 
شهرداري 
تهران

نگهداري فضاهاي فرهنگی و هنري، باغ 
موزه قصر 108090575

44,800,000 0 15,000,000 10,000,000 19,800,000 0 0 0 5,000,000 3 تعداد مرکز 1397 1397

سازمان 
فرهنگی و 

هنري 
شهرداري 
تهران

نگهداشت و بهره برداري از مراکز 
فرهنگی پردیس خاوران، باغ صبا 108090875

69,694,000 0 20,000,000 20,000,000 29,694,000 0 0 0 136 146,719 متر مربع 1397 1397

سازمان 
فرهنگی و 

هنري 
شهرداري 
تهران

نگهداري مرکز فرهنگی باغ کتاب تهران 108090975

191,909,641 0 50,000,000 32,720,000 42,756,656 28,965,574 5,901,600 31,565,811 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000

191,909,641 0 50,000,000 32,720,000 42,756,656 28,965,574 5,901,600 31,565,811 پژوهش هاي کاربردي 61500
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جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 حوزه معاونت اموراجتماعی و فرهنگی
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

191,909,641 0 50,000,000 32,720,000 42,756,656 28,965,574 5,901,600 31,565,811
مطالعه و پژوهش هاي اجتماعی و 

فرهنگی 61503

140,269,641 0 40,000,000 20,840,000 12,996,656 28,965,574 5,901,600 31,565,811 240 166,667 نفر ساعت 1397 1397

حوزه 
معاونت 

اموراجتماع
ي و 
فرهنگی

مطالعه و پژوهش هاي اجتماعی و 
فرهنگی سطح شهر تهران 615030175

51,640,000 0 10,000,000 11,880,000 29,760,000 0 0 0 1,143,607 61 پروژه 1397 1395 اجراي پروژه هاي تحقیقاتی شوراي عالی
(ترویج فرهنگ ایثار و شهادت (61 پروژه 615030475

455 

جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 حوزه معاونت اموراجتماعی و فرهنگی
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 





مبالغ به هزار ریال
مصوب سال 1397 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه

54,273,920 جمع کل
20,000,000 خدمات شهري 30000
20,000,000 بهبود محیط زیست شهري 30900
20,000,000 آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهري 30905
20,000,000 آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهري 309050177
34,273,920 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
34,273,920 امور پشتیبانی 60800
1,237,934 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
1,237,934 حقوق کارمندان  ثابت 608010277

22,948,525 مزایا و کمک ها 60802
9,808,392 مزایاي کارمندان ثابت 608020277

604,165 هزینه ناهار 608020377
6,878,785 فوق العاده ،اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاري 608020677
4,210,848 بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی 3درصد پس انداز 608020777

347,853 کمک غیر نقدي ، کمک  عائله مندي ، بن کاالهاي اساسی کارگران و ایاب و ذهاب 608020877
1,098,482 پاداش و عیدي 608020977

10,087,461 خدمات قراردادي 60805
10,087,461 تامین نیروي انسانی شامل کارگري - کارمندي و غیره 608050977
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جدول شماره (7) - بودجه مصوب سال  1397 مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
اعتبارات هزینه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي
555,625,210 0 194,000,000 0 114,678,793 133,126,304 113,820,113 0 جمع کل

555,625,210 0 194,000,000 0 114,678,793 133,126,304 113,820,113 0 خدمات شهري 30000

57,611,149 0 43,000,000 0 14,111,149 500,000 0 0
مدیریت شبکه جمع آوري و دفع آب 

هاي سطحی 30700

57,611,149 0 43,000,000 0 14,111,149 500,000 0 0 استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی 30711

34,653,777 0 23,000,000 0 11,153,777 500,000 0 0 250 92,000 نفر ساعت 1397 1397

حوزه 
معاونت 
خدمات 
شهري و 
محیط 
زیست

طراحی و اجراي روشهاي بازیافت آب 307110277

22,957,372 0 20,000,000 0 2,957,372 0 0 0 2,000,000 10 دستگاه 1397 1397

حوزه 
معاونت 
خدمات 
شهري و 
محیط 
زیست

طراحی، احداث و بهره برداري از سیستم 
هاي رسوبگبر و زباله گیر 307110377

498,014,061 0 151,000,000 0 100,567,644 132,626,304 113,820,113 0 بهبود محیط زیست شهري 30900

249,716,050 0 52,000,000 0 39,196,587 78,919,017 79,600,446 0 تهیه طرح هاي زیست محیطی 30901

17,408,030 0 10,000,000 0 0 5,388,934 2,019,096 0 200 50,000 نفر ساعت 1397 1397

حوزه 
معاونت 
خدمات 
شهري و 
محیط 
زیست

تهیه طرح هاي زیست محیطی شهر 
تهران 309010177

134,010,097 0 8,000,000 0 17,901,300 49,039,413 59,069,384 0 200 40,000 نفر ساعت 1397 1397

حوزه 
معاونت 
خدمات 
شهري و 
محیط 
زیست

استقرار نظام مدیریت محیط زیست ایزو 
14001 در سازمانها و شرکتها و مناطق 

22گانه
309010277
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جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

22,041,654 0 7,000,000 0 5,462,758 6,133,919 3,444,977 0 250 28,000 نفر ساعت 1397 1397

حوزه 
معاونت 
خدمات 
شهري و 
محیط 
زیست

ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه هاي 
عمرانی، تولیدي و اقتصادي شهرداري 

تهران
309010377

48,821,010 0 15,000,000 0 10,008,929 11,598,995 12,213,086 0 250 60,000 نفر ساعت 1397 1397

حوزه 
معاونت 
خدمات 
شهري و 
محیط 
زیست

شناسایی منابع آالینده هاي بزرگ و ارائه
راهکارهاي رفع آلودگی 309010477

8,811,785 0 4,000,000 0 1,727,424 790,458 2,293,903 0 250 16,000 نفر ساعت 1397 1397

حوزه 
معاونت 
خدمات 
شهري و 
محیط 
زیست

پایش کمی و کیفی منابع آب مصرفی و 
پساب تولیدي 309010577

18,623,474 0 8,000,000 0 4,096,176 5,967,298 560,000 0 250 32,000 نفر ساعت 1397 1397

حوزه 
معاونت 
خدمات 
شهري و 
محیط 
زیست

تدوین ضوابط و دستورالعمل هاي زیست
محیطی و نحوه پیاده سازي آنها در 

مدیریت شهري
309010677

248,298,011 0 99,000,000 0 61,371,057 53,707,287 34,219,667 0 توسعه انرژي هاي نو 30904

233,298,011 0 84,000,000 0 61,371,057 53,707,287 34,219,667 0 320,000 263 دستگاه 1397 1397

حوزه 
معاونت 
خدمات 
شهري و 
محیط 
زیست

مکانیابی، طراحی و اجراي پارك انرژي 
هاي نو 309040277
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جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 



مبالغ به هزار ریال
کل اعتبار اعتبار مورد نیاز سالهاي برنامه پنجساله شهرداري تهران عملکرد
مورد نیاز  سالهاي آتی مصوب سال 

1397
عملکرد سال 

1396
عملکرد سال 

1395
عملکرد سال  

1394
عملکرد سال 

1393
سالهاي قبل قیمت واحد 

کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان 
مجري عنوان شماره 

طبقه بندي

15,000,000 0 15,000,000 0 0 0 0 0 250,000 60 دستگاه 1397 1397

حوزه 
معاونت 
خدمات 
شهري و 
محیط 
زیست

توسعه انرژي هاي نو در ساختمانهاي 
شهرداري تهران 309040377
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جدول شماره (8) - بودجه مصوب سال 1397 مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي 




