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صفحھ۵از٩١ بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
خالصھ بودجھ

مبلغ مصوبمبلغ پیشنهاديشرحردیفمبلغ مصوبمبلغ پیشنهاديشرحردیف

497,400,000کالبدي و شهرسازي5,240,757,4821درآمدهاي ناشی از عوارض عمومی110000

2,229,600,000محیط زیست و خدمات شهري203,348,9732درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی شهرداري120000

189,000,000ایمنی و مدیریت بحران159,484,6413بها خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري130000

2,477,500,000حمل و نقل و ترافیک423,292,4344درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال شهرداري140000

530,750,000خدمات مدیریت123,974,9835کمک هاي اعطائی دولت و سازمانهاي دولتی150000

214,000,000اجتماعی و فرهنگی181,838,3406اعانات ، کمک هاي اهدایی و دارائی ها160000

6,332,696,85306,138,250,0000    جمع کل درآمدها100000

2,868,892,096832,104,701    جمع کل منابع حاصل از واگذاري دارایی سرمایه اي200000

2,868,873,299   797,639,050       جمع کل منابع حاصل از واگذاري دارایی مالی300000

      160,000,000

9,999,228,000-                9,999,228,0000

0000

00

9,999,228,00009,999,228,0000

ارقام به هزار ریال

کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده استکسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است

مصارف بودجه کل تلفیقی شهرداريمنابع بودجه کل تلفیقی شهرداري

مصارف بتفکیک فصول اقتصادي -4

تملک دارایی هاي مالی

جمع کل مصارف شهرداريجمع کل منابع شهرداري 

مصارف سازمانها *، شرکتها و موسسات منابع سازمانها *، شرکتها و موسسات 

مصارفمنابع

ماموریت ها درآمدهاي پیشنهادي

جمع کل ماموریت ها

تبصره پرداخت بدهی هاي قطعی شده سنواتی**



صفحه6از91          بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١شھرداری سمنان
منابع درآمدی

میانگین نرخ رشد 5 سالهمصوب 1400عملکرد قطعی 1399
 عملکرد قطعی 3

ماهه آخر 1399

 عملکرد قطعی 9

ماهه اول 1400
سرجمع 

1,500,435,6132,532,165,0002,020,535,265625,160,7931,307,089,0631,932,249,8565,240,757,4820درآمدهاي ناشی از عوارض عمومی110000

460,161,137704,250,000609,628,173181,907,821507,120,438689,028,2591,303,236,9280عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده110100

420,846,265613,000,000588,107,410172,225,118477,147,242649,372,3601,233,807,484عوارض بر کاال و خدمات110101

0500,0000000عوارض آالیندگی110102

110103
عوارض متمرکز (فرآورده هاي نفتی،سیگار و شماره 

گذاري)
03,500,0001,151,58002,509,9342,509,9343,262,914

36,668,80385,000,00017,927,5878,126,18224,378,40332,504,58558,508,253عوارض خودروهاي سواري و سایر وسائط نقلیه110104

2,646,0692,250,0002,441,5961,556,5213,084,8594,641,3807,658,277عوارض بلیط (حمل و نقل هوایی،زمینی،دریایی)110105

897,069,6911,585,074,0001,297,890,391370,190,388700,704,8841,070,895,2723,533,301,6340درآمدهاي ناشی از توسعه شهر110200

729,627,0691,293,000,0001,003,112,095298,882,841556,832,858855,715,6991,844,623,394عوارض بر پروانه هاي ساختمانی در حد تراکم (مسکونی)110201

110202
عوارض بر پروانه هاي ساختمانی در حد تراکم 

(غیرمسکونی)
52,289,946113,000,000101,844,00040,702,70673,170,334113,873,0401,226,352,495

ارقام به هزار ریال

مصوب  1401پیشنهاد  1401شرحکد طبقه بندي

مبناي بر آورددوره هاي قبل



صفحه7از91          بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١شھرداری سمنان
منابع درآمدی

میانگین نرخ رشد 5 سالهمصوب 1400عملکرد قطعی 1399
 عملکرد قطعی 3

ماهه آخر 1399

 عملکرد قطعی 9

ماهه اول 1400
سرجمع 

ارقام به هزار ریال

مصوب  1401پیشنهاد  1401شرحکد طبقه بندي

مبناي بر آورددوره هاي قبل

14,391,24648,500,00032,188,3516,451,14426,738,47733,189,621227,839,871عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم (مسکونی)110203

5,118,1372,210,0001,299,6903,603,66212,107,86615,711,528112,462,519عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم (غیرمسکونی)110204

5,404,6854,044,0001,660,8542,684,0201,815,2884,499,3088,323,720عوارض بر بالکن و پیش آمدگی110205

110206
عوارض ارزش افزوده ناشی از اجراي طرحهاي عمران و 

توسعه شهري
40,229,72194,900,00020,824,05513,350,44426,606,95139,957,39599,893,488

833,4901,080,000904,637154,282840,176994,4581,640,856عوارض قطع اشجار110208

110209
عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی براي 

امالك فاقد مستحدثات
2,940,8625,420,000474,100161,163130,401291,564481,081

40,862,4345,700,000133,876,3050000عوارض و درآمدهاي وصولی در حریم شهرها110211

110214
عوارض آتش نشانی ساختمان هاي 9 طبقه و باالتر 

(درهنگام صدور پروانه) 5 %
3,064,4391,220,000494,1002,124,4331,329,6893,454,1226,390,126

2,307,66216,000,0001,212,2042,075,6931,132,8443,208,5375,294,086سایر درآمدهاي ناشی از توسعه شهر110290

23,305,68048,307,00070,553,1347,098,90128,015,70435,114,60566,906,1200درآمدهاي ناشی از حمل و نقل110300



صفحه8از91          بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١شھرداری سمنان
منابع درآمدی

میانگین نرخ رشد 5 سالهمصوب 1400عملکرد قطعی 1399
 عملکرد قطعی 3

ماهه آخر 1399

 عملکرد قطعی 9

ماهه اول 1400
سرجمع 

ارقام به هزار ریال

مصوب  1401پیشنهاد  1401شرحکد طبقه بندي

مبناي بر آورددوره هاي قبل

91,188126,0001,281,14426,1851,330,0801,356,2651,763,145بهاي خدمات صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی110301

110303
بهاي خدمات ناشی از صدور پروانه شرکت ها و ناوگان 

حمل و نقل بار
02,000,00000595,715595,715774,430

22,836,75735,900,00068,182,9896,789,20225,667,70832,456,91053,553,902درآمد اتوبوسرانی و مینی بوسرانی110304

110305
بهاي خدمات ناشی از صدور پروانه شرکت ها و ناوگان 

حمل و نقل مسافر
35,00045,0006,439000650,000

110306
عوارض ناشی از اجراي ماده 15 رسیدگی به تخلفات 

رانندگی
04,700,00000005,000,000

110307
عوارض ناشی از اجراي ماده 23 رسیدگی به تخلفات 

رانندگی
342,7355,207,000829,915283,51434,524318,0383,540,664

110308
عوارض ثبت نام و تجدید آزمایش رانندگی (گواهینامه 

رانندگی،معاینه چشم و سایر)
099,000252,647000990,000

0130,0000000130,000عوارض صدور ،تمدید و تعویض گواهینامه110309

0100,00000387,677387,677503,980عوارض سالیانه وانت بار110314

119,899,105194,534,00042,463,56765,963,68371,248,037137,211,720337,312,8000درآمدهاي ناشی از بهره برداري از فضاي شهر110400



صفحه9از91          بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١شھرداری سمنان
منابع درآمدی

میانگین نرخ رشد 5 سالهمصوب 1400عملکرد قطعی 1399
 عملکرد قطعی 3

ماهه آخر 1399

 عملکرد قطعی 9

ماهه اول 1400
سرجمع 

ارقام به هزار ریال

مصوب  1401پیشنهاد  1401شرحکد طبقه بندي

مبناي بر آورددوره هاي قبل

46,397,12161,400,00021,560,89921,795,76830,539,65952,335,427176,304,780عوارض نوسازي110401

040,000,000043,118,12840,000,00083,118,128157,924,443عوارض سالیانه بانکها و موسسات اعتباري110403

2,625,0673,410,000171,742000عوارض اسناد رسمی (حق الثبت)110404

110405
عوارض صدور مجوز احداث دکل،آنتن،تاسیسات 

مخابراتی و شهري
0500,0000000

110406
عوارض بر مشاغل و حرف (بر اساس نوع شغل، محل 

استقرار ملک و مساحت) دائمی
70,562,51034,800,00017,464,1801,000,000450,8411,450,8412,684,056

110407
عوارض بر تابلوهاي تبلیغات محیطی به غیراز تابلوهاي 

معرفی در حد مجاز
050,041,000000

04,000,0000000حق انتفاع از بهره برداري موقت(استفاده غیر مرتبط)110409

314,407383,000495,45349,787257,537307,324399,521عوارض صدور، تمدید و تعویض گذرنامه110410

002,771,293000سایر110490

105,034,924141,200,000100,920,27829,915,20075,882,339105,797,539203,348,9730درآمدهاي ناشی ازعوارض اختصاصی شهرداري120000



صفحه10از91          بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١شھرداری سمنان
منابع درآمدی

میانگین نرخ رشد 5 سالهمصوب 1400عملکرد قطعی 1399
 عملکرد قطعی 3

ماهه آخر 1399

 عملکرد قطعی 9

ماهه اول 1400
سرجمع 

ارقام به هزار ریال

مصوب  1401پیشنهاد  1401شرحکد طبقه بندي

مبناي بر آورددوره هاي قبل

105,034,924141,200,000100,920,27829,915,20075,882,339105,797,539203,348,9730درآمدهاي اختصاصی120100

120101
درآمد هتل،مهمانسرا،پالژ وسایر مراکز رفاهی و تفریحی 

شهرداري
2,374,0022,800,0005,987,658974,8603,664,4784,639,3388,814,742

0100,0000000درآمد پارك ها120102

7,134,4025,440,0005,053,1966,090,4505,960,60012,051,05015,666,365درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصوالت120105

0127,000000040,000,000درآمد مراکز فرهنگی120106

19,230,75725,700,0009,721,3423,510,01814,321,36617,831,38433,879,630درآمد غسالخانه و گورستان120108

3,742,2261,420,0002,446,3612,764,6771,438,8024,203,4797,566,262بهاي خدمات فضاي سبز120109

10,375,93412,600,00047,994,1142,997,53010,356,73113,354,26127,588,539بهاي خدمات مدیریت پسماند120110

120111
درآمد ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی 

شهرداري
013,00000334,000334,000434,200

62,177,60393,000,00029,717,60713,577,66539,806,36253,384,02769,399,235سایر درامد هاي اختصاصی120190



صفحه11از91          بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١شھرداری سمنان
منابع درآمدی

میانگین نرخ رشد 5 سالهمصوب 1400عملکرد قطعی 1399
 عملکرد قطعی 3

ماهه آخر 1399

 عملکرد قطعی 9

ماهه اول 1400
سرجمع 

ارقام به هزار ریال

مصوب  1401پیشنهاد  1401شرحکد طبقه بندي

مبناي بر آورددوره هاي قبل

39,535,160147,278,000151,385,1838,989,39343,484,62052,474,013159,484,6410بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري130000

35,419,936123,650,000115,798,3317,821,23624,221,62832,042,86491,294,9160بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري130100

3,397,5694,800,0003,333,506507,1024,114,3154,621,41718,048,016بهاي خدمات آسفالت و لکه گیري و ترمیم حفاري130101

11,204,85916,300,00016,226,9602,831,2228,709,07611,540,29821,926,566بهاي خدمات کارشناسی130102

6,780,0472,240,00002,218,1705,902,2998,120,46912,180,704بهاي خدمات صدور معاینه فنی خودرو130103

079,000,00079,226,63200030,000,000بهاي خدمات پیمانکاري130106

6,332,09810,500,0009,311,174853,500171,7551,025,2550بهاي خدمات آماده سازي130107

0500,0000000بهاي خدمات صدور مجوز تعمییرات اساسی ساختمان130108

02,650,000001,917,8901,917,8902,876,835بهاي خدمت اتباع بیگانه(اتباع افاغنه سهم شهرداري )130110

993,5781,330,0001,184,541182,771864,1021,046,8731,360,935بها خدمات جمع آوري نخاله هاي ساختمانی130111



صفحه12از91          بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١شھرداری سمنان
منابع درآمدی

میانگین نرخ رشد 5 سالهمصوب 1400عملکرد قطعی 1399
 عملکرد قطعی 3

ماهه آخر 1399

 عملکرد قطعی 9

ماهه اول 1400
سرجمع 

ارقام به هزار ریال

مصوب  1401پیشنهاد  1401شرحکد طبقه بندي

مبناي بر آورددوره هاي قبل

4,558,9436,330,0006,515,5181,096,7161,753,4122,850,1283,705,166بها خدمات ایمنی و آتش نشانی130112

2,152,84200131,755788,779920,5341,196,694سایر بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري130190

4,115,22423,628,00035,586,8521,168,15719,262,99220,431,14968,189,7250درآمد حاصل از تاسیسات شهرداري130200

3,567,96315,700,00015,928,8221,049,09701,049,09731,363,826درآمد حاصل از بازیافت زباله130203

351,0407,476,00017,197,945101,04018,805,36718,906,40735,922,173درآمد حاصل از آگهی هاي تجاري و تبلیغات محیطی130204

196,221452,0002,460,08518,020457,625475,645903,726سایر درآمد حاصل از تاسیسات شهرداري130290

141,822,284294,149,000303,153,34846,425,444119,421,099165,826,883423,292,4340درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال شهرداري140000

133,930,102283,649,000264,562,60246,420,061118,938,907165,358,968312,792,4340درآمد حاصل از اموال شهرداري140100

84,041,226118,000,000100,842,77626,895,73278,131,158105,026,890199,551,091مال االجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداري140101

026,0000047,00047,0005,678,000درآمد حاصل از مراکز تفریحی و رفاهی140102



صفحه13از91          بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١شھرداری سمنان
منابع درآمدی

میانگین نرخ رشد 5 سالهمصوب 1400عملکرد قطعی 1399
 عملکرد قطعی 3

ماهه آخر 1399

 عملکرد قطعی 9

ماهه اول 1400
سرجمع 

ارقام به هزار ریال

مصوب  1401پیشنهاد  1401شرحکد طبقه بندي

مبناي بر آورددوره هاي قبل

11,341,44966,300,00073,768,3395,393,2948,400,13013,793,42417,931,451درآمد حاصل از کرایه ماشین آالت وسائل نقلیه140103

34,8003,545,0003,715,63001,502,6001,502,6001,953,380درآمد حاصل از بازارهاي روز و هفتگی140104

1,345678,000624,2520003,000,000درآمد حاصل از پارکینگ هاي عمومی140105

0500,00000003,000,000درآمد حاصل از سود سهام سازمان ها و شرکت ها140106

140109
درآمد حاصل از فروش محصوالت و خدمات کارخانجات 

شهرداري
7,236,28322,300,00016,102,8874,072,3806,624,82810,697,20820,324,695

13,975,27257,500,00066,037,7184,020,18423,937,17827,957,36253,118,988درآمد حاصل از فروش محصوالت کارخانه آسفالت140110

17,299,72714,800,0003,471,0006,038,471296,0136,334,4848,234,829سایر درآمد حاصل از اموال شهرداري140190

7,892,18210,500,00038,590,7465,383482,192467,915110,500,0000درآمد حاصل از وجوه شهرداري140200

000019,6600100,000,000درآمد حاصل از سرمایه گذاري140201

7,892,18210,500,00038,590,7465,383462,532467,91510,500,000درآمد حاصل از وجوه سپرده هاي شهرداري140202

7,665,96359,200,00075,276,7716,480,7492,036,9798,517,728123,974,9830کمک هاي اعطائی دولت و سازمانهاي دولتی150000



صفحه14از91          بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١شھرداری سمنان
منابع درآمدی

میانگین نرخ رشد 5 سالهمصوب 1400عملکرد قطعی 1399
 عملکرد قطعی 3

ماهه آخر 1399

 عملکرد قطعی 9

ماهه اول 1400
سرجمع 

ارقام به هزار ریال

مصوب  1401پیشنهاد  1401شرحکد طبقه بندي

مبناي بر آورددوره هاي قبل

7,665,96359,200,00075,276,7716,480,7492,036,9798,517,728123,974,9830یارانه ها و کمک هاي اعطائی دولت و سازمانهاي دولتی150100

3,460,04956,400,00059,879,5253,460,0492,000,0005,460,049100,000,000کمک بالعوض دولت و سازمانها و موسسات دولتی150101

1,161,0002,800,00015,296,99900020,000,000یارانه بلیط150107

3,044,9140100,2473,020,70036,9793,057,6793,974,983سایر(ماده 39 -سوخت)150190

82,248,377177,258,00056,293,04431,247,596108,628,050139,875,646181,838,3400اعانات،کمک هاي اهدائی و دارائی ها160000

82,248,377177,258,00056,293,04431,247,596108,628,050139,875,646181,838,3400درآمدهاي اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود160200

1,200891,000979,180066,50066,50086,450ضبط سپرده هاي مطالبه نشده160201

5,138,9716,650,0001,515,83250,000050,00065,000ضبط سپرده هاي معامالت شهرداري160202

02,000,0000000درآمد حاصل از اجراي ماده 110 قانون شهرداریها160203

371,9711,404,0002,208,6951,000752,025753,025978,933هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک160204

75,398,890163,600,00050,020,77830,813,513103,523,157134,336,670174,637,671جرائم کمیسیون ماده 160205100



صفحه15از91          بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١شھرداری سمنان
منابع درآمدی

میانگین نرخ رشد 5 سالهمصوب 1400عملکرد قطعی 1399
 عملکرد قطعی 3

ماهه آخر 1399

 عملکرد قطعی 9

ماهه اول 1400
سرجمع 

ارقام به هزار ریال

مصوب  1401پیشنهاد  1401شرحکد طبقه بندي

مبناي بر آورددوره هاي قبل

86,000103,00013918,400228,725247,125321,263درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه160206

000000مازاد درآمد بر هزینه سال قبل160209

160210
درآمد ناشی از اجراي تبصره 1 ماده 100 قانون 

شهرداري(تخریب)
0890,00000368,603368,603479,184

1,251,3451,720,0001,568,420364,6833,689,0404,053,7235,269,840سایر-سایر درآمد هاي اتفاقی160290

642,256,2391,578,750,000531,601,629307,231,486569,339,192876,570,6782,868,892,0960منابع حاصل از واگذاري دارایی سرمایه اي200000

19,200100,000,0003126,801,18316,215,94043,017,12379,581,6780ماده 101 قانون شهرداري210000

210100
درآمدهاي نقدي ناشی از اجراي تبصره 3و4 ماده 101 

قانون شهرداري(تفکیک)
19,200100,000,0003126,801,18316,215,94043,017,12379,581,678

632,196,2181,456,150,000513,146,085278,714,282542,123,667820,837,9492,772,780,1310فروش اموال غیر منقول220000

632,196,2181,456,150,000513,146,085278,714,282542,123,667820,837,9492,772,780,131فروش اموال غیر منقول220100

6,397,0377,600,0007,461,4081,716,02110,999,58512,715,60616,530,2880فروش اموال منقول و اسقاط230000

6,397,0377,600,0007,461,4081,716,02110,999,58512,715,60616,530,288فروش اموال منقول و اسقاط230100



صفحه16از91          بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١شھرداری سمنان
منابع درآمدی

میانگین نرخ رشد 5 سالهمصوب 1400عملکرد قطعی 1399
 عملکرد قطعی 3

ماهه آخر 1399

 عملکرد قطعی 9

ماهه اول 1400
سرجمع 

ارقام به هزار ریال

مصوب  1401پیشنهاد  1401شرحکد طبقه بندي

مبناي بر آورددوره هاي قبل

3,643,78415,000,00010,994,10500000فروش سرقفلی240000

3,643,78415,000,00010,994,105000فروش سرقفلی240100

477,201,902770,000,000148,666,725123,000,00097,500,000220,500,000797,639,0500منابع حاصل از واگذاري دارایی مالی300000

170,778,955450,000,000148,666,725123,000,00097,500,000220,500,000450,000,0000وام هاي دریافتی310000

0200,000,0000000200,000,000وام دریافتی از وزارت کشور310100

170,778,955250,000,000148,666,725123,000,00097,500,000220,500,000250,000,000تسهیالت دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباري310200

306,422,947300,000,0000000300,000,0000انواع اوراق و اسناد320000

306,422,947300,000,0000000300,000,000اوراق مشارکت320100

020,000,000000047,639,0500سایر منابع330000

020,000,000000047,639,0500سایر منابع330900

2,996,200,4625,700,000,0003,387,832,2431,178,450,6612,323,381,3423,501,812,3439,999,228,0000 جمع



صفحه17از91 بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
مصارف بتفکیک فصول اقتصادی(جاری)

مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401نه ماهه سال 1400مصوب سال 1400عملکرد قطعی سال 1399شرحکد طبقه بندي

559,040,139674,031,900534,642,476920,263,4860فصل اول - جبران خدمات کارکنان110000

291,662,074366,066,900295,649,750466,018,9970حقوق و دستمزد110100

41,43873,90042,342102,200حقوق شهردار110101

45,360,33554,579,00047,349,011110,931,488حقوق ثابت/مبنا کارکنان رسمی و پیمانی110102

932,0901,124,000180,403600,000حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار110103

245,328,211310,290,000248,077,994354,385,309حقوق کارگران قراردادي110105

267,378,065307,965,000238,992,726454,244,4890فوق العاده ها و مزایاي شغل110200

138,541178,00062,337199,739مزایاي شهردار110201

20,014,54123,866,00021,349,04550,011,629مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی110202

21,519,56525,415,00027,143,80038,593,840مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار110203

ارقام به هزار ریال



صفحه18از91 بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
مصارف بتفکیک فصول اقتصادی(جاری)

مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401نه ماهه سال 1400مصوب سال 1400عملکرد قطعی سال 1399شرحکد طبقه بندي

ارقام به هزار ریال

03,192,0001,431,5822,282,123مزایاي کارکنان قراردادي110204

3,735,7642,249,0002,333,8653,270,798مزایاي کارگران قراردادي110205

129,169,072148,499,000139,963,660221,877,566اضافه کار110206

50,524,43055,233,00046,708,43775,131,136فوق العاده،جمعه کاري،نوبت کاري،شب کاري و...110207

42,276,15249,333,000062,877,658پاداش و عیدي110208

502,302,252605,005,790445,828,853931,080,5530فصل دوم - استفاده از کاال و خدمات120000

574,5351,086,000899,3671,591,7780ماموریت داخلی و خارجی120100

574,535886,000899,3671,591,778ماموریت داخلی120101

0200,00000ماموریت خارجی120102

221,487,265304,538,000242,041,017489,262,4060حق الزحمه انجام خدمات قراردادي120200



صفحه19از91 بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
مصارف بتفکیک فصول اقتصادی(جاری)

مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401نه ماهه سال 1400مصوب سال 1400عملکرد قطعی سال 1399شرحکد طبقه بندي

ارقام به هزار ریال

46,170,86465,586,00031,197,14865,586,000خدمات قراردادي اشخاص120201

5,204,8814,374,000262,4784,374,000پرداخت به کارکنان غیر شاغل120202

120203
حقوق و دستمزد و مزایاي مامورین انتظامی و سربازان 

وظیفه شاغل در شهرداري
4,400352,000359,3101,574,896

42,2632,070,00002,070,000حق التدریس وحق پژوهش120204

6,620,02835,104,00014,957,80755,104,000اجراي برنامه هاي آموزشی،مذهبی،فرهنگی و هنري120205

5,681,2256,988,0001,131,0672,257,707حق الجلسه120206

147,347,265180,257,000189,196,534342,772,126واگذاري خدمات شهري120207

05,000,000434,0001,235,333نگهداري و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهري120209

120210
نگهداري و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات اختصاصی 

شهري
2,255,7331,393,0001,204,1022,526,563

928,4042,114,00059,7482,579,664حسابرسی120211



صفحه20از91 بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
مصارف بتفکیک فصول اقتصادی(جاری)

مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401نه ماهه سال 1400مصوب سال 1400عملکرد قطعی سال 1399شرحکد طبقه بندي

ارقام به هزار ریال

0500,0001,000,000اطالع رسانی120212

7,232,202800,0003,238,8238,182,117هزینه هاي کارشناسی120215

6,650,9273,771,0001,902,7016,754,8050حمل ونقل و ارتباطات120300

4,250,1681,118,000258,4111,413,458حمل کاال و اثاثه دولتی120301

1,142100,0007,962500,000بیمه کاال120302

311,631521,00062,696621,000حمل و نقل نامه ها و امانات پستی120304

174,6618,00050,654200,000حق اشتراك صندوق هاي پستی در داخل و خارج از کشور120305

1,529,0601,200,0001,013,8942,622,237تلفن و فاکس120306

120,254251,000104,640451,000اجاره خطوط مخابراتی120307

264,011573,000404,444947,110ارتباطات ماهواره اي و اینترنت120308



صفحه21از91 بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
مصارف بتفکیک فصول اقتصادی(جاری)

مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401نه ماهه سال 1400مصوب سال 1400عملکرد قطعی سال 1399شرحکد طبقه بندي

ارقام به هزار ریال

63,027,71854,121,00039,144,08785,949,7530نگهداري و تعمیر دارائی هاي ثابت120400

13,936,49016,297,0008,841,42922,325,144ساختمان و مستحدثات120401

120402
ماشین آالت و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرك 

عمرانی،پسماند و فضاي سبز)
36,165,19215,000,00015,528,19834,915,543

5,127,4279,165,0005,637,06910,770,920بیمه دارایی هاي ثابت120403

4,182,1199,559,0005,026,6189,712,805وسائط نقلیه120404

2,610,1362,428,0003,225,0575,590,099نگهداري و تعمیر وسائل اداري120405

62,465174,00034,370159,575لوازم صوتی و تصویري120406

712,089923,000505,2911,575,838لوارم سرمایش و گرمایش120407

231,800575,000346,055899,829رایانه120408

9,920,1678,873,0006,597,33211,035,3760چاپ و خرید نشریات و مطبوعات120500



صفحه22از91 بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
مصارف بتفکیک فصول اقتصادی(جاری)

مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401نه ماهه سال 1400مصوب سال 1400عملکرد قطعی سال 1399شرحکد طبقه بندي

ارقام به هزار ریال

5,092,8343,680,0003,247,9804,629,832چاپ و خرید نشریات و مطبوعات120501

2,449,0272,534,0001,727,1993,293,812چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداري120502

2,378,3062,659,0001,622,1533,111,732چاپ آگهی هاي اداري و عکس و نقشه120503

2,351,8003,936,000869,8474,063,2670تصویربرداري و تبلیغات120600

219,750870,00037,500870,000عکاسی و فیلمبرداري120601

970,395820,000546,500947,267تبلیغات محیطی،تلویزیون و فیلم کلیپ120602

82,020429,00079,400429,000هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی،نقاشی و...)120603

1,079,6351,817,000206,4471,817,000آگهی هاي تبلیغاتی120604

11,874,05711,375,0009,418,34422,325,1300تشریفات120700

4,614,7744,404,0007,036,18915,196,061هزینه تشریفات120701



صفحه23از91 بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
مصارف بتفکیک فصول اقتصادی(جاری)

مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401نه ماهه سال 1400مصوب سال 1400عملکرد قطعی سال 1399شرحکد طبقه بندي

ارقام به هزار ریال

7,259,2836,971,0002,382,1557,129,069جشن و چراغانی120702

8,673,70613,397,0004,741,88125,107,4920هزینه هاي قضائی،ثبتی و حقوقی120800

5,081,3906,300,000446,2336,300,000حق الوکاله و حق المشاوره120801

634,5781,674,0001,538,3592,866,482هزینه هاي ثبتی120802

01,000,000010,000,000نظارت بر ممیزي امالك120803

10,000200,00031,000200,000تدوین مقررات و خدمات حقوقی120804

2,947,7384,223,0002,726,2895,741,010هزینه هاي قضایی و دادرسی120805

28,712,86512,106,000568,5513,413,4760هزینه هاي بانکی120900

28,706,88412,054,000543,8343,170,633خرید دسته چک و سفته120901

5,98152,00024,717242,843هزینه انتقال وجوه120902

13,316,56719,005,0009,897,32271,195,9550آب و برق و سوخت121000



صفحه24از91 بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
مصارف بتفکیک فصول اقتصادی(جاری)

مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401نه ماهه سال 1400مصوب سال 1400عملکرد قطعی سال 1399شرحکد طبقه بندي

ارقام به هزار ریال

608,1691,099,0001,320,5553,288,962بهاي آب اماکن شهرداري121001

5,462,8223,898,0001,015,7583,760,647بهاي برق مصرفی اماکن شهري121002

01,000,00002,344,980بهاي آب پارك ها و میادین121003

13,4003,222,0002,370,00050,000,000بهاي برق پارك ها و میادین121004

7,232,1764,986,0003,150,0314,986,000سوخت دستگاه هاي حرارتی121005

0800,0001,508,8652,815,366سوخت بنزین ماشین آاالت121007

04,000,000532,1134,000,000سوخت گازوئیل ماشین آاالت121008

101,022,585100,558,50095,591,764120,793,6060مواد و لوازم مصرف شدنی121100

35,541,78938,231,00033,226,95412,231,000مصالح ساختمانی(گچ،آجر،سیمان،آهک،...)121101

2,321,9204,181,0005,418,9768,329,892ابزار و یراق(کلید،قفل،دستگیره،...)121102

974,052485,000344,543797,208لوازم سرویسهاي بهداشتی(شیرآب،سیفون،...)121103



صفحه25از91 بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
مصارف بتفکیک فصول اقتصادی(جاری)

مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401نه ماهه سال 1400مصوب سال 1400عملکرد قطعی سال 1399شرحکد طبقه بندي

ارقام به هزار ریال

121104
لوازم تنظیف و مواد شوینده(صابون،مایع دستشویی،مایع 

ظرف شویی،پودرهاي شوینده،...)
5,725,2275,965,0002,545,4325,965,000

96,0001,552,5005,270,9071,552,500لوازم مصرفی خدمات شهري(تابلو و...)121105

121106
لوازم یدکی(مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آالت و 

تجهیزات)
31,646,62930,801,00035,815,45162,080,115

11,747,5316,579,0007,208,15115,494,128لوازم مصرفی اداري (کاغذ،مقوا و لوازم التحریر...)121107

673,185537,000113,369796,506موادغذائی121108

874,0014,559,000965,4774,559,000لوازم آتش نشانی121109

169,290254,00083,740345,000بذر،نهال،سم و لوازم باغبانی121110

1,665,0642,326,000985,3602,326,000دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی121111

8,616,7305,088,0003,356,1105,817,257لوازم خواب و پوشاك121112

971,1670257,294500,000سایر121190



صفحه26از91 بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
مصارف بتفکیک فصول اقتصادی(جاری)

مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401نه ماهه سال 1400مصوب سال 1400عملکرد قطعی سال 1399شرحکد طبقه بندي

ارقام به هزار ریال

3,487,82230,553,0002,097,55734,535,0000هزینه هاي مطالعاتی و تحقیقاتی121200

120,0001,198,0001,198,000مطالعه و پژوهش هاي ماموریت هاي شهرداري121201

02,000,0002,000,000تهیه برنامه هاي راهبردي و میان مدت121202

01,000,0001,500,000بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهري121203

01,500,0001,500,000مطالعه و پژوهش هاي اجتماعی و فرهنگی121204

17,40038,000100,000حق التالیف و حق الترجمه121205

868,4613,539,0001,073,7863,539,000هزینه هاي آموزشی شهروندان121206

948,31811,580,000457,31015,000,000هزینه هاي آموزشی کارکنان121207

121208
خرید کتاب،نشریات،نرم افزارهاي رایانه اي،فیلم هاي 

ویدیوئی و سایر لوازم و ابزار مشابه
898,6432,538,000566,4612,538,000

121209
هزینه برگزاري سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههاي 

آموزشی
635,0007,160,0007,160,000



صفحه27از91 بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
مصارف بتفکیک فصول اقتصادی(جاری)

مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401نه ماهه سال 1400مصوب سال 1400عملکرد قطعی سال 1399شرحکد طبقه بندي

ارقام به هزار ریال

61,2561,100,000169,7963,200,0000حق عضویت121300

61,256100,00069,796200,000حق عضویت سازمانها و موسسات بین المللی121301

01,000,000100,0003,000,000پرداختهایی که به موجب قراردادها و یا تعهدات شهرداري ....121302

31,140,98240,586,29031,889,28751,852,5090اجاره و کرایه121400

123,857712,00088,200712,000اجاره زمین و اراضی121401

2,667,1687,182,0002,721,8377,182,000اجاره ساختمان و سایر مستحدثات121402

3,485,7456,379,0007,970,2529,586,501اجاره ماشین آالت و تجهیزات121403

24,504,37025,324,29019,773,17831,056,587کرایه وسائط نقلیه121404

359,842989,0001,335,8203,315,421کرایه لوازم و ابزار مختلف121405

39,994,54719,816,00063,185,168134,799,1660فصل سوم - هزینه هاي تامین مالی و دارایی130000



صفحه28از91 بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
مصارف بتفکیک فصول اقتصادی(جاری)

مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401نه ماهه سال 1400مصوب سال 1400عملکرد قطعی سال 1399شرحکد طبقه بندي

ارقام به هزار ریال

39,994,54719,816,00063,185,168134,799,1660هزینه هاي تامین مالی و دارایی130100

991,5614,316,00052,166,29084,218,610کارمزد وام هاي داخلی130101

39,001,37015,000,00016835,000,000کارمزد اوراق مشارکت130103

1,616500,00011,018,71015,580,556جرائم و هزینه هاي دیرکرد130105

730,101761,000260,982761,0000فصل چهارم - یارانه140000

730,101761,000260,982761,0000پرداخت مابه التفاوت قیمت کاالها و خدمات140200

730,101761,000260,982761,000یارانه بلیط140201

18,855,09043,474,9606,649,65441,506,0000فصل پنجم - کمک هاي بالعوض150000

15,282,96836,312,9605,897,05033,444,0000کمک مالی به اشخاص حقوقی150200

5,900,00012,000,0004,801,3276,600,000تامین اعتبارات بودجه شوراي اسالمی شهر150201



صفحه29از91 بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
مصارف بتفکیک فصول اقتصادی(جاری)

مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401نه ماهه سال 1400مصوب سال 1400عملکرد قطعی سال 1399شرحکد طبقه بندي

ارقام به هزار ریال

7,243,69615,573,960016,725,000کمک به کتابخانه ها150203

150204(NGO)03,000,000117,3523,000,000کمک به سازمان هاي مردم نهاد

150205
کمک به مراکز غیردولتی و خانواده ها براي نگهداري و 

توتنبخشی معلولین و سالمندان و بیماران روانی مزمن
01,000,00001,000,000

01,000,00002,000,000حمایت از برنامه هاي مدیریت محله150206

1,781,1593,319,000810,0003,319,000کمک به موسسات خصوصی150207

324,883420,00077,371800,000کمک به بخش عمومی150208

33,230091,0000سایر150290

3,572,1227,162,000752,6048,062,0000کمک مالی به اشخاص حقیقی150300

185,4202,000,00058,6042,000,000کمک به خسارت دیدگان حوادث غیرمترقبه150301

3,086,7023,962,000343,0003,962,000ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر150302



صفحه30از91 بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
مصارف بتفکیک فصول اقتصادی(جاری)

مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401نه ماهه سال 1400مصوب سال 1400عملکرد قطعی سال 1399شرحکد طبقه بندي

ارقام به هزار ریال

300,000800,000351,0001,500,000هدایا و پرداخت هاي تشویقی150304

0400,0000600,000کفن و دفن اموات بالصاحب150305

392,907,545427,885,000337,688,279624,319,6030فصل ششم - رفاه اجتماعی160000

153,453,815183,905,000148,673,155255,651,0020بیمه و بازنشستگی160100

02,355,00002,355,000بازنشستگی(سهم شهرداري)160101

152,771,784180,250,000148,673,155251,596,002حق بیمه سهم شهرداري(مشمولین قانون تامین اجتماعی)160102

682,031950,0000950,000بیمه خدمات درمانی شاغالن(سهم شهرداري)160103

0350,0000750,000بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداري)160104

232,972,659241,921,000184,737,449357,453,9640کمک هاي رفاهی کارمندان160200

33,249,98242,043,00037,746,60088,449,040بن ها و کمک هاي غیرنقدي160201



صفحه31از91 بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
مصارف بتفکیک فصول اقتصادی(جاری)

مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401نه ماهه سال 1400مصوب سال 1400عملکرد قطعی سال 1399شرحکد طبقه بندي

ارقام به هزار ریال

23,736,97820,218,00023,981,82547,137,410حق عائله مندي،اوالد160202

2,629,646907,0001,537,4471,500,000هزینه غذا160203

1,158,821439,0001,538,1772,211,867کمک هزینه ایاب و ذهاب160204

135,105174,00093,980174,000کمک هزینه مهدکودك160205

1,343,8752,164,000569,9642,164,000بیمه جامع مسئولیت مدنی160206

4,489,9575,457,0004,709,4278,202,974بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران160207

160208
کمک هزینه درمان(دارو،پزشکی،دندانپزشکی،صورتحساب 

بیمارستان و...)
124,990877,00086,062877,000

0800,0000800,000کمک هزینه تحصیلی160209

160210
هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه،کفن و دفن و 

مراسم ترحیم
50,000500,00002,500,000

0500,0000500,000کمک هزینه ازدواج160211

310,9501,324,000206,1591,835,000هزینه هاي ورزشی کارکنان160212



صفحه32از91 بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
مصارف بتفکیک فصول اقتصادی(جاری)

مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401نه ماهه سال 1400مصوب سال 1400عملکرد قطعی سال 1399شرحکد طبقه بندي

ارقام به هزار ریال

576,474703,000487,228726,171حق پس انداز کارکنان160213

160290
سایر-کمک هزینه رفاهی کارکنان (به استناد پیوست شماره 

یک ایین نامه امور رفاهی کارکنان)
165,165,881165,815,000113,780,580200,376,502

6,481,0712,059,0004,277,67511,214,6370کمک هاي رفاهی بازنشستگان160300

5,566,349500,0003,626,2287,285,462حق عائله مندي،اوالد و عیدي بازنشستگان160301

842,939878,000651,4471,529,175بیمه خدمات درمانی بازنشستگان160302

060,00001,000,000پرداخت بیمه درمان و مکمل بازنشستگان160303

21,64546,0000300,000پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان160304

50,13875,0000100,000کمک هزینه ازدواج فرزندان بازنشستگان160305

0500,00001,000,000کمک رفاهی بازنشستگان160306

93,850,768108,025,35091,969,092196,143,4910فصل هفتم - سایر هزینه ها170000

33,287,45949,933,00058,250,861103,524,9850دیون170100



صفحه33از91 بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
مصارف بتفکیک فصول اقتصادی(جاری)

مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401نه ماهه سال 1400مصوب سال 1400عملکرد قطعی سال 1399شرحکد طبقه بندي

ارقام به هزار ریال

13,359,38112,177,00014,835,10225,709,823دیون بامحل170101

7,666,56215,328,00015,328,000دیون بالمحل170102

0500,0005,213,897500,000دیون با محل - فوق لعاده عمران شهردار170103

2,317,1358,199,0002,027,20215,512,817دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی170104

9,944,38113,729,00036,174,66046,474,345دیون و تعهدات170105

60,563,30958,092,35033,718,23192,618,5060هزینه هاي متفرقه170200

53,882,69730,265,00011,075,43539,197,421حق سنوات کارکنان170201

02,000,00002,000,000بازخرید خدمت کارکنان170202

02,000,00020,0002,000,000پاداش پایان خدمت170203

04,000,00005,000,000هزینه مطالبات مشکوك الوصول170204

4,455,4724,097,0009,307,94611,133,773عوارض اجباري (مانند عوارض شهرداري)170205



صفحه34از91 بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
مصارف بتفکیک فصول اقتصادی(جاری)

مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401نه ماهه سال 1400مصوب سال 1400عملکرد قطعی سال 1399شرحکد طبقه بندي

ارقام به هزار ریال

555,6622,200,00007,000,000آراء محکومیت هاي قضایی،جرایم و عوارض دادگاه ها170207

170208
پرداختهاي مربوط به جبران صدمات یا لطمات ناشی از 

سوانح طبیعی
0500,00002,000,000

170210
پرداخت هاي جبرانی در خصوص صدمات شخصی یا ملکی 

وارد آمده واحدهاي اجرایی شهرداري
0500,00001,000,000

500,0001,830,35024,1391,830,350اقالم غیرمترقبه170211

1,169,4785,000,00012,489,14114,956,962هزینه جبران خسارت170212

0700,00001,500,000بیمه مسئولیت جامع شهروندان170214

05,000,00005,000,000مالیات هاي تکلیفی عملکرد (فعالیت هاي غیر ذاتی)170215

00801,5700هزینه هاي متفرقه170216

                   -                 20،000،000                             -                            -              17،719،124فصل هشتم: مصرف سرمایه هاي ثابت(استهالك)180000

17,719,12420,000,000سرمایه هاي ثابت (استهالك)180101

1,625,399,5661,879,000,0001,480,224,5042,868,873,2990 جمع



صفحه35از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

214,507,116305,200,000208,233,070497,400,0000کالبدي و شهرسازي1

69,144,362111,500,000122,112,346192,000,0000بازآفرینی فضاهاي شهري101

584,33535,000,0001,651,34055,000,0000طرح بازآفرینی فضاهاي شهري10101

10,000,00005,000,000پروژه طراحی و ساماندهی محدوده امامزاده یحیی(ع)21821010101

584,33525,000,0001,651,34040,000,000پروژه ساماندهی و اجراي طرح پهنه شرقی مسجد امام خمینی21821010102

00010,000,000پروژه ساماندهی و اجراي طرح  بافت غربی بازار (کهنه دژ)21821010103

55,228,70434,000,00043,370,487115,000,0000حفظ و نوسازي اماکن تاریخی10103

8,692,3762,000,0009,486,41520,000,000پروژه تکمیل مرمت خانه هاي تاریخی خطیبی، طالب بیدختی21741010301

2,724,8704,000,0005,397,99310,000,000پروژه مرمت و احداث درمانگاه تدین ( موزه سالمت )21821010302

28,664,37310,000,00012,153,20420,000,000پروژه مرمت، تکمیل و تجهیز خانه هاي تاریخی دانایی -حقیقت - رحیمیان -کاشفی21821010303

ارقام به هزار ریال



صفحه36از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

ارقام به هزار ریال

010,000,0008,047,60915,000,000پروژه مرمت خانه هاي تاریخی معماریان -گاراژ کالنتري21821010304

15,147,0858,000,0008,285,26610,000,000پروژه مرمت خانه هاي قدیمی مهاجر (نصیري) و بهرامی21741010305

00020,000,000پروژه مرمت بناهاي تاریخی21821010306

00020,000,000پروژه مرمت، تکمیل و تجهیز خانه هاي تاریخی گردشگري21801010307

13,331,32342,500,00077,090,51922,000,0000بازآفرینی و نوسازي فضاها و معابر بافت قدیم شهري10104

3,626,1567,000,0005,315,86510,000,000پروژه ساماندهی و مرمت بازار و فضاهاي خالی اطراف بازار  سمنان21821010401

3,000,00000پروژه ساماندهی محور پیاده محوطه اطراف میدان ارگ21821010402

5,943,8683,500,0002,222,67010,000,000پروژه جداره سازي  معابر بافت تاریخی(محالت هدف و غیره)21821010403

298,7802,000,00000پروژه اجراي ساماندهی محدوده تکیه عباسیه21821010404

165,80025,000,00069,551,9840پروژه پیاده روسازي و کفسازي خیابان امام خمینی (ره) و غیره21741010405



صفحه37از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

ارقام به هزار ریال

3,296,7192,000,00002,000,000پروژه ساماندهی محدوده میدان امام  (ضلع شرقی پارك ملت)21821010406

0700,00009,300,0000طرحهاي توسعه و تفصیلی شهري102

0700,00009,300,0000طرح توسعه و تفصیلی شهري10201

0700,00001,300,000پروژه نظارت عامل چهارم طرح تفصیلی21041020101

0008,000,000پروژه به روز رسانی،تکمیل و تصویب نهایی فرایند طرح تفصیلی21041020102

113,808,446145,000,00070,952,151247,200,0000زیباسازي شهري(ارتقاي کیفیت معماري و سیما و منظر شهري)103

29,836,37834,000,00022,968,92877,000,0000ایجاد و توسعه شبکه روشنائی10301

6,917,4007,000,0005,766,70010,000,000 پروژه مرمت و خرید تجهیزات و نگهداري شبکه روشنایی سطح منطقه211310301011

5,123,8847,000,0004,467,33315,000,000 پروژه مرمت و خرید تجهیزات و نگهداري شبکه روشنایی سطح منطقه212310301022

5,883,2757,000,0003,333,33315,000,000 پروژه مرمت و خرید تجهیزات و نگهداري شبکه روشنایی سطح منطقه213310301033



صفحه38از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

ارقام به هزار ریال

11,911,81910,000,0008,174,12225,000,000 پروژه مرمت و خرید تجهیزات و نگهداري شبکه روشنایی سطح شهر21031030104

03,000,0001,227,44012,000,000پروژه نور پردازي و آذین بندي سطح شهر21031030105

3,057,79011,000,0002,198,10017,000,0000تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتی،تزئینی و اطالع رسانی10302

527,4762,000,00000پروژه طراحی، اجرا و ساماندهی تابلوهاي سر درب اصناف و تجاري21751030201

490,0002,000,000850,0005,000,000پروژه خرید و ساخت تابلو شناسایی میادین، بلوار ها، کوچه ها و پارکها منطقه211310302021

385,1602,000,00097,1003,000,000پروژه خرید و ساخت تابلو شناسایی میادین، بلوار ها، کوچه ها و پارکها منطقه212310302032

532,6542,000,0001,251,0003,000,000پروژه خرید و ساخت تابلو شناسایی میادین، بلوار ها، کوچه ها و پارکها منطقه213310302043

1,122,5003,000,00006,000,000 ساخت پالك پستی جهت منازل با مشارکت اداره پست21031030205

35,950,80952,500,00021,890,73080,500,0000ساماندهی میادین و معابر شهر10303

851,6322,500,0001,120,7565,000,000پروژه رنگ آمیزي، نقاشی  دیوارهاي سطح منطقه211310303011



صفحه39از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

ارقام به هزار ریال

435,0551,700,000950,0003,000,000پروژه رنگ آمیزي، نقاشی دیوارهاي سطح منطقه212310303022

1,002,6611,700,000123,6002,000,000پروژه رنگ آمیزي، نقاشی  دیوارهاي سطح منطقه213310303033

2,456,8002,200,0001,491,0005,000,000پروژه  رنگ آمیزي جداول و المان ها منطقه211310303041

2,356,0002,200,0001,351,0005,000,000پروژه  رنگ آمیزي جداول و المان ها منطقه212310303052

1,771,3502,200,0001,605,0014,000,000پروژه  رنگ آمیزي جداول و المان ها منطقه213310303063

71,5001,000,00000پروژه تکمیل تجهیزات و توسعه میادین شهر21031030307

4,499,5503,000,000120,0002,500,000پروژه رنگ آمیزي، نقاشی  دیوارهاي سطح شهر21731030308

4,658,4004,000,0001,900,0006,000,000پروژه رنگ آمیزي جداول و المان ها سطح شهر21031030309

10,0004,000,0001,853,62310,000,000پروژه احداث و بازسازي میادین در سطح منطقه 211210303101

254,4204,000,0002,289,9598,000,000پروژه احداث و بازسازي میادین در سطح منطقه 212210303112

2,737,2624,000,0002,855,82812,000,000پروژه احداث و بازسازي میادین در سطح منطقه 213210303123



صفحه40از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

ارقام به هزار ریال

7,291,3767,000,000622,99210,000,000پروژه طراحی و اجراي مصوبات شوراي ترافیک شهر سمنان21801030313

5,264,5708,000,0002,952,7973,000,000پروژه ساماندهی بلوار شهید نوروزي و سردار سلیمانی21221030314

2,290,2335,000,0002,654,1740پروژه ساماندهی میادین سطح شهر(میدان جمهوري، شقایق، الغدیر و غیره)21321030315

0005,000,000پروژه رنگ آمیزي، نقاشی  دیوارهاي سطح شهر21031030316

37,385,37129,000,00016,107,15043,200,0000طرح اجرا و نصب مبلمان شهري10304

5,000,0001,626,0007,000,000 خرید مبلمان شهري و تجهیزات پارکی منطقه 211310304011

5,000,0002,541,15010,000,000 خرید مبلمان شهري و تجهیزات پارکی منطقه 212310304022

5,000,0003,300,0006,000,000 خرید مبلمان شهري و تجهیزات پارکی منطقه 213310304033

35,554,9217,000,0005,500,00015,000,000 خرید مبلمان شهري و تجهیزات پارکی21031030404

2,000,00001,200,000پروژه بهسازي نماهاي اماکن و فضاهاي عمومی سطح شهر21731030405

1,830,4505,000,0003,140,0004,000,000پروژه تجهیزات  پارك ها ، نورپردازي، مبلمان ، آالچیق و ...21731030406



صفحه41از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

ارقام به هزار ریال

7,578,09818,500,0007,787,24329,500,0000طرح اجرا ، نصب و مرمت المان هاي شهري10305

1,500,0001,7001,500,000پروژه بازسازي و تجهیز و راه اندازي کارگاه زیباسازي21731030501

6,338,5945,000,0002,691,3936,500,000پروژه تهیه و نصب المان هاي موضوعی و مناسبتی21731030502

154,280500,00071,7001,500,000پروژه تعمیر نهادهاي مورد نیاز کارگاه زیباسازي و فضاي سبز21731030503

2,000,00000باز طراحی و اجراي المان سیمرغ در مجموعه سیمرغ21321030504

500,0001,100,0000پروژه تکمیل یادمان شهدا بلوار سعدي(فاز دوم)21131030505

1,085,2244,500,0001,513,6005,000,000 ساخت، نصب و مرمت المان سطح شهر21031030506

1,500,000962,6005,000,000پروژه ساخت، نصب و مرمت المان میادین و سطح شهر منطقه211310305071

1,500,000600,0003,000,000پروژه ساخت، نصب و مرمت المان میادین و سطح شهر منطقه212310305082

1,500,000846,2507,000,000پروژه ساخت، نصب و مرمت المان میادین و سطح شهر منطقه213310305093

31,554,30848,000,00015,168,57348,900,0000تهیه و اجراي طرح هاي موضعی وموضوعی شهري104



صفحه42از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

ارقام به هزار ریال

3,258,7902,000,0001,037,5205,000,0000طرح تهیه و اجراي طرح هاي موضعی و موضوعی شهري10401

3,258,7902,000,0001,037,5205,000,000پروژه اخذ مشاور به منظور طراحی، اجرا و نظارت بر طرح هاي موضعی و موضوعی21041040101

300,0009,200,00008,000,0000طرح و اجراي مطالعات توسعه شهري و مطالعات بافت قدیم10402

1,500,00001,500,000پروژه طراحی و مطالعات  طرح اقدام ملی مسکن در بافت فرسوده21821040201

2,000,00002,000,000پروژه تهیه طرح سند توسعه محله21821040202

2,000,00001,500,000پروژه تهیه انواع طرحها و تهیه طرح ویژه بافت تاریخی شهر سمنان21821040203

1,200,00001,000,000پروژه تهیه کتاب و اسناد و عکس هاي هوایی قدیمی  بافت  تاریخی شهر سمنان21821040204

300,0002,500,00002,000,000پروژه طراحی و اجراي نتایج فاز اول و دوم مطالعات ارتقاي کیفی سیما و منظر21731040205

27,995,51836,800,00014,131,05335,900,0000انجام طراحی،نظارت و مشاوره پروژه هاي شهرسازي و معماري و عمرانی10403

2,000,00002,800,000پروژه مشاور مطالعات ارزیابی و تحلیل وضعیت کودکان و تهیه اطلس کودکان21041040301

500,00000پروژه طراحی و اجراي محور احمدپناهی-جاده نظامی21041040302



صفحه43از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

ارقام به هزار ریال

21021040303
پروژه نظارت عامل چهارم یا خدمات مدیریت طرح و نظارت پل هاي غیر همسطح (طراحی 

سازه و معماري و برآورد)
10,000,0001,595,00010,000,000

4,693,1741,300,00001,000,000پروژه طراحی شهري سوپربلوك اطراف امامزاده علی ابن جعفر(ع)21041040304

22,467,07420,000,00012,336,05320,000,000پروژه اخذ مشاور جهت طراحی و نظارت  پروژه هاي عمرانی21021040305

1,500,00001,000,000پروژه طراحی بازارچه و بازار روز21721040306

835,2701,500,000200,0001,100,000پروژه طراحی و مطالعات فضاي سبز و زیبا سازي سطح شهر21731040307

423,895,162979,000,000506,194,0592,229,600,0000محیط زیست و خدمات شهري2

372,835,682663,000,000428,309,4131,770,300,0000توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري201

10,961,43612,000,0009,971,76913,000,0000طراحی و احداث فضاي سبز محلی20101

1,000,00000پروژه احداث بوستان در حاشیه امامزادگان و غیره21742010101

1,715,5362,000,0002,869,1750پروژه احداث پارك در محله کدیور و غیره21122010102



صفحه44از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

ارقام به هزار ریال

1,404,9002,000,0001,264,00010,000,000پروژه احداث باغ سنتی کوشمغان21022010103

7,841,0003,000,0002,969,4193,000,000پروژه ساماندهی و مرمت و احداث بوستان در حاشیه استخرها و ایجاد تسهیالت گردشگري21122010104

4,000,0002,869,1750پروژه احداث پارك در محله جهادیه و غیره21122010105

318,213,681390,500,000362,004,851794,800,0000طراحی و احداث فضاي سبز منطقه اي20102

500,0000200,000پروژه شناسه گذاري درختان21732010201

4,000,0002,032,2230پروژه مرمت و بهسازي پارك 8 شهریور21122010202

1,000,00001,300,000پروژه احداث نوار سبز حاشیه کمربندي21732010203

14,690,50415,000,0007,830,95915,000,000پروژه تهیه نهادها و لوله و اتصاالت21732010204

143,8633,000,000150,0003,000,000پروژه توسعه و تجهیز مراکز تولیدات21732010205

82,1682,000,00003,500,000پروژه انتقال گلخانه و انبار 17 شهریور و ساخت سوله سوکان21732010206



صفحه45از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

ارقام به هزار ریال

13,176,2147,000,0006,163,17110,000,000پروژه مرمت و احداث و بهسازي بوستان هاي سطح منطقه211220102081

11,466,3356,000,0003,726,86220,000,000پروژه مرمت و احداث و بهسازي بوستان هاسطح  منطقه212220102092

15,989,6146,000,0003,347,43420,000,000پروژه مرمت و احداث و بهسازي بوستان هاسطح  منطقه213220102103

107,646,248105,000,000151,368,068390,000,000پروژه مشارکت در احداث و نگهداري فضاي سبز بخش خصوصی21732010213

1,742,00410,000,0008,900,49315,000,000پروژه خرید گل و گیاه و نهاده هاي کشاورزي21732010214

6,638,3128,000,00011,066,94611,000,000پروژه نگهداري و حق النظاره چاه ها21732010215

1,921,62315,000,0007,771,10315,000,000پروژه احداث و ساماندهی میدان قومس21022010218

184,8002,000,0001,694,9506,000,000پروژه احداث باغ بوستان معرفت (ضلع جنوب غربی امامزاده زکریا )21742010219

25,706,501000پروژه احداث ابنیه در بوستان هاي سطح شهر02010220

12,003,78820,000,00013,927,71015,000,000پروژه تکمیل پارك بزرگ فرشتا21022010222



صفحه46از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

ارقام به هزار ریال

210,8475,000,0003,849,85810,000,000 پروژه تکمیل فاز نهایی بوستان سرو21222010223

7,719,65540,000,00011,996,59060,000,000پروژه طراحی، تکمیل و توسعه پارك کوهستان21742010224

2,178,67718,000,0008,324,27520,000,000پروژه تکمیل مقبره شهداي گمنام و محوطه سازي21022010225

66,018,69820,000,00051,512,98125,000,000پروژه ساماندهی شهر بازي سمینا در مجموعه سیمرغ21322010226

1,028,8206,000,0001,523,1254,000,000 پروژه ساماندهی و بهسازي پارك سوکان21222010227

6,291,12110,000,0006,024,08210,000,000پروژه تکمیل پارك کومش و ساماندهی و بهسازي معابر داخلی21222010228

2,023,7705,000,0005,332,5628,000,000پروژه ساماندهی و بهسازي و تکمیل پارك شقایق21322010229

1,898,5255,000,0005,151,87210,000,000پروژه احداث و تکمیل پارك مسافر21742010230

129,3504,000,0003,948,9597,000,000پروژه تکمیل فاز نهایی بوستان(شمال میدان نور)21222010231

8,738,177000پروژه تکمیل پارك اتحاد02010232



صفحه47از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

ارقام به هزار ریال

2,986,9072,000,0001,726,8340پروژه احداث بوستان خندق02010233

2,576,6505,000,0006,407,7350پروژه احداث بوستان زائر21742010234

1,495,2006,000,00000پروژه احداث دریاچه پارك کومش(جمع آوري پساب)21222010235

10,000,0005,921,6240پروژه احداث بوستان بزرگ خوشنیان (حافظ10)21122010236

1,000,00000پروژه طراحی و احداث سر درب ورودي بوستان در منطقه 211220102371

1,000,00000پروژه طراحی و احداث سر درب ورودي بوستان در منطقه 212220102382

1,000,00000پروژه طراحی و احداث سر درب ورودي بوستان در منطقه 213220102393

6,000,0005,260,19110,000,000پروژه احداث و تکمیل بوستان مدافعان سالمت21322010240

6,000,0003,029,6608,000,000پروژه احداث و تکمیل بوستان شمال (CNG) جهاد21322010241

5,000,0001,461,1252,500,000پروژه طراحی و احداث بوستان نور جنب میدان الغدیر21322010242



صفحه48از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

ارقام به هزار ریال

4,000,0004,253,8824,000,000 پروژه مرمت و نگهداري مجموعه سیمرغ21322010243

3,525,31020,000,00013,299,57740,000,000پروژه تکمیل فاز نهایی پل و باغ راه و محوطه اطراف استخر زاوقان21022010244

1,000,00001,300,000پروژه اجراي عملیات عمرانی در پارکها21732010245

5,000,0005,000,0005,000,000پروژه تکمیل بوستان ضلع جنوب میدان امام حسین (ع)21742010246

00020,000,000پروژه احداث بوستان حاشیه اي جنوب شهرك روزیه (کمربندي)21322010247

00025,000,000پروزه احداث بوستانهاي کودك در سطح شهر21022010248

19,934,639174,000,00034,456,291819,000,0000طراحی و اجراي شبکه هاي آبرسانی فضاي سبز20103

99,0001,000,000302,5007,000,000پروژه نگهداري و تعمییرات مجموعه پساب  شمال21732010301

4,777,43570,000,00020,130,751450,000,000پروژه طرح و اجراي شبکه خطوط جمع آوري فاضالب شهري21842010302

3,235,0001,000,00005,000,000پروژه توسعه و تجهیز شبکه آب خام21732010303



صفحه49از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

ارقام به هزار ریال

6,199,70410,000,0005,812,10015,000,000پروژه خرید تجهیزات آب خام پارکها و فضاي سبز21032010304

4,020,0003,500,0001,083,38025,000,000پروژه احداث منابع ذخیره آب در سطح شهر21022010305

05,000,0002,852,6006,000,000پروژه احداث منابع ذخیره آب  و اتاقک تاسیسات در سطح شهر منطقه 211220103061

6,000,000411,9806,000,000پروژه احداث منابع ذخیره آب  و اتاقک تاسیسات در سطح شهر منطقه 212220103072

6,000,00005,000,000پروژه احداث منابع ذخیره آب واتاقک تاسیسات در سطح شهر منطقه 213220103083

1,603,50070,000,0003,862,980300,000,000 ساماندهی تصفیه خانه و انتقال پساب جنوب سمنان21842010309

1,500,00000مطالعات و طرح انتقال پساب از تصفیه خانه سمنان به پارك کوهستان فاز اول21032010310

12,684,48917,000,0009,237,21266,000,0000احداث آبنما در سطح بوستانها و میادین20104

6,155,7795,000,0003,579,13020,000,000پروژه احداث و ترمیم آبنما در میادین و بوستان ها21032010401

842,8604,000,0002,969,7727,000,000پروژه احداث و ترمیم آبنما در میادین و بوستان ها منطقه211320104021



صفحه50از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

ارقام به هزار ریال

3,496,1004,000,0002,209,8104,000,000پروژه احداث و ترمیم آبنما در میادین و بوستان ها منطقه212320104032

2,189,7504,000,000478,5005,000,000پروژه احداث و ترمیم آبنما در میادین و بوستان ها منطقه213320104043

00030,000,000پروژه احداث آبنماي خشک (موزیکال) بلوار 17 شهریور21022010406

10,996,09722,500,0006,414,85026,000,0000احداث،مرمت و استاندارد سازي وسایل بازي ،تندرستی و کفپوش محوطه اطراف آن20105

1,127,2071,000,0004,9003,000,000پروژه خرید، مرمت و استاندارد سازي وسایل بازي منطقه211320105011

1,497,5702,000,00005,000,000پروژه خرید، مرمت و استاندارد سازي وسایل بازي منطقه212320105022

1,465,0702,500,000100,0503,000,000پروژه خرید، مرمت و استاندارد سازي وسایل بازي منطقه213320105033

6,906,25014,000,0006,309,90015,000,000 خرید وسایل بازي، تندرستی و کف پوش محوطه بازي21032010504

3,000,00000پروژه احداث، مرمت و استاندارد سازي وسایل بازي21032010505

45,34047,000,0006,224,44051,500,0000خرید ماشین آالت و توسعه تجهیزات در راستاي فعالیت هاي خدمات شهري20106



صفحه51از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

ارقام به هزار ریال

25,000,000023,500,000 خرید  ماشین آالت و تجهیزات خدمات شهري21032010601

45,3408,000,0006,224,44020,000,000 خرید لوازم یدکی و تعمیرات اساسی21032010602

14,000,00008,000,000پروژه خرید ماشین آالت  و تجهیزات موتوري21732010603

12,832,01450,000,0009,438,73770,000,0000توسعه و نگهداري آرامستانها202

12,832,01450,000,0009,438,73770,000,0000احداث و توسعه آرامستان20201

2,000,00000پروژه طراحی، احداث و تجهیز سیستم تصفیه خانه فاضالب غسالخانه21772020101

2,000,00006,000,000خرید ماشین آالت و دستگاه هاي مولد نیرو آرامستان21772020102

113,3505,000,00007,000,000پروژه طراحی و اجراي سر درب آرامستان21772020103

3,500,00005,000,000پروژه طراحی و اجراي شبکه آب شرب آرامستان21772020104

12,476,26420,000,0006,245,03725,000,000پروژه احداث و توسعه قبور ( جدید ) آرامستان21772020105



صفحه52از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

ارقام به هزار ریال

242,40010,000,0003,193,70020,000,000پروژه طراحی و اجرا عملیات عمرانی  آرامستان21772020106

2,000,00002,500,000پروژه خرید و اجراي تجهیزات و مبلمان آرامستان21772020108

3,500,00004,500,000پروژه بازسازي و اجراي  شبکه روشنایی آرامستان21772020109

500,00000پروژه احداث نهالستان زیتون وگل محمدي در آرامستان21772020110

500,00000پروژه طراحی و مطالعات احداث غسالخانه جدید در آرامستان21772020111

1,000,00000پروژه تجهیز و بهسازي سالن سوگواري آرامستان21772020112

2,676,62847,500,000052,600,0000طرح هاي حامع و تفصیلی مدیریت پسماند203

2,676,62825,000,000020,800,0000طراحی و احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله20301

000800,000پروژه طرح جامع مدیریت پسماند21782030101

2,676,6280010,000,000پروژه آسفالت خیابانهاي شهرك بازیافت21782030102



صفحه53از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

ارقام به هزار ریال

25,000,000010,000,000پروژه احداث فاز دوم و سوم شهرك بازیافت21782030103

022,500,000031,800,0000خرید ماشین آالت جمع آوري زباله و سطل هاي مخصوص زباله20302

4,000,00003,000,000پروژه خرید و تعمیر سطل زباله معمولی و مکانیزه و کاور21782030201

5,000,000025,300,000پروژه خرید ماشین آالت جمع آوري زباله و تجهیزات21782030202

3,500,00003,500,000پروژه خرید یک دستگاه نیسان (سطل شور)21782030203

10,000,00000پروژه بازسازي خوردوهاي جمع آوري زباله 2178203020416

2,943,7628,000,0005,060,28616,000,0000توسعه ونگهداري تاسیسات شهري204

2,943,7628,000,0005,060,28616,000,0000طرح توسعه و نگهداري تاسیسات شهري20401

3,000,0002,519,0906,000,000پروژه احداث پست برق سطح منطقه 211220401011

2,000,0001,393,3005,000,000پروژه جابجایی تاسیسات شهري سطح شهر21022040102



صفحه54از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

ارقام به هزار ریال

2,943,7623,000,0001,147,8965,000,000پروژه تهیه حق انشعاب براي پروژه هاي عمرانی21032040103

2,858,45025,000,0004,348,68328,000,0000بهبود محیط زیست شهري و بهداشت عمومی205

04,000,000000کمک به توسعه امور کشتارگاه ها20501

4,000,00000پروژه کشتارگاه صنعتی دام سبک و سنگین21722050101

2,858,45021,000,0004,348,68328,000,0000احداث،توسعه و نگهداري سرویس هاي بهداشتی عمومی20502

1,839,3036,000,000993,69810,000,000 احداث و مرمت سرویس بهداشتی و غیره سطح منطقه211220502011

60,8845,000,00005,000,000 احداث و مرمت سرویس بهداشتی و غیره  سطح منطقه212220502022

5,000,000775,7698,000,000 احداث و مرمت سرویس بهداشتی و غیره  سطح منطقه213220502033

958,2635,000,0002,579,2165,000,000پروژه احداث و مرمت سرویس بهداشتی در سطح بوستان، مساجد و غیره21022050204

21,223,042141,500,00038,297,607238,400,0000ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهري206



صفحه55از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

ارقام به هزار ریال

30,57070,000,00022,411,760100,000,0000احداث و آماده سازي مراکز استقرار صنایع مزاحم20601

30,57070,000,00022,411,760100,000,000پروژه آماده سازي و ساخت ابنیه شهرك آسیا21022060101

21,192,47250,000,0009,190,20686,900,0000احداث و آماده سازي مراکز استقرار مشاغل شهري20603

6,436,8777,000,000026,700,000پروژه احداث تجاري در مناطق(دکه و.....)21722060301

14,673,3457,000,0005,919,7500پروژه احداث تجاري شهربازي سمینا و مجموع سیمرغ21722060302

4,000,0003,270,4565,200,000پروژه احداث تجاري و دکه و.... در پارکها و بوستانها21732060303

10,000,000010,000,000پروژه احداث پارکینگ طبقاتی و مجتمع تجاري در خیابان امام(ره)21742060304

10,000,000015,000,000پروژه احداث تجاري در ضلع جنوب میدان امام حسین (ع)21742060305

82,25012,000,000030,000,000پروژه احداث تجاري و خدماتی ورودي شرقی امامزاده اشرف(ع) -مجموعه زائرسرا21022060306

020,000,0006,695,64148,500,0000احداث و تکمیل بازار روز20604



صفحه56از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

ارقام به هزار ریال

8,000,00001,500,000پروژه احداث روز بازار در سطح مناطق21722060401

7,000,0006,695,64140,000,000پروژه احداث بازار چه در بلوار آیت ا.. عالمی21022060402

5,000,00007,000,000پروژه احداث و مرمت بازار چه در سطح شهر21722060403

01,500,00003,000,0000احداث و تکمیل میادین میوه و تره بار20605

1,000,00003,000,000پروژه برون سپاري خدمات میادین میوه و تربار21722060501

500,00000پروژه طراحی و احداث سردخانه21722060502

8,525,58444,000,00020,739,33354,300,0000طرح هاي هدایت آب هاي سطحی207

6,660,41521,000,0009,414,23736,500,0000احداث و ساخت و بازسازي کانالها و قنوات20701

1,642,5072,000,0001,194,6366,500,000پروژه الیروبی و نگهداري کانالها، قنوات، مسیلها و انهار منطقه 211320701021

1,644,7582,000,0001,113,8445,000,000پروژه الیروبی و نگهداري کانالها، قنوات، مسیلها و انهارمنطقه 212220701032



صفحه57از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

ارقام به هزار ریال

1,400,0002,000,0001,366,6006,000,000پروژه الیروبی و نگهداري کانالها، قنوات، مسیلها و انهارمنطقه213320701043

1,973,1505,000,0001,750,0007,000,000جمع آوري وهدایت آبهاي سطحی منطقه 211220701051

5,000,0002,125,9007,000,000جمع آوري وهدایت آبهاي سطحی منطقه 212220701062

5,000,0001,863,2575,000,000جمع آوري وهدایت آبهاي سطحی منطقه 213220701073

010,000,0007,296,79600احداث و بهسازي مسیلهاي داخل شهري20702

10,000,0007,296,7960پروژه دیوار کشی و دیوار حائل و .... مسیل رودخانه21022070201

06,000,0003,138,6895,000,0000احداث،بازسازي و پوشش انهار20703

6,000,0003,138,6895,000,000پروژه ساماندهی و حاشیه سازي نهر شهرك روزیه و بوستان مسافر21742070302

1,865,1697,000,000889,61112,800,0000زهکشی و حفر چاه هاي جذبی20704

754,5871,000,000565,9115,000,000پروژه احداث چاه هاي زهکشی و جذبی21032070401



صفحه58از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

ارقام به هزار ریال

1,110,5826,000,000323,7007,800,000پروژه تعمیر و تجهیز و کف شکنی و جابه جایی چاه در سطح شهر21732070402

5,445,541137,200,00011,802,608189,000,0000ایمنی و مدیریت بحران3

07,000,0002,163,0667,000,0000تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و کاهش خطرپذیري شهر301

07,000,0002,163,0667,000,0000طرح تهیه و احراي طرح هاي ایمنی و کاهش خطرپذیري شهر30101

3,000,000144,9002,000,000پروژه تخریب و ایمن سازي خانه قدیمی21743010101

2,000,0002,018,1662,000,000پروژه تخریب مناطق خطرآفرین شامل امالك و دیوارها و غیره منطقه211230101021

1,000,00001,000,000پروژه تخریب مناطق خطرآفرین شامل امالك و دیوارها و غیره منطقه212230101032

1,000,00002,000,000پروژه تخریب مناطق خطرآفرین شامل امالك و دیوارها و غیره منطقه213230101043

4,146,802110,000,0000120,000,0000توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی302

3,818,30240,000,000040,000,0000طراحی،احداث و تجهیز ایستگاه آتش نشانی30201



صفحه59از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

ارقام به هزار ریال

3,818,30220,000,000020,000,000پروژه احداث ایستگاه آتش نشانی مسکن مهر21023020102

20,000,000020,000,000پروژه احداث ایستگاه آتش نشانی شهید رجایی21023020103

328,50070,000,000080,000,0000عملیات امداد،نجات و اطفاء حریق و امور آتشنشانی و خدمات ایمنی30203

328,50070,000,000020,000,000پروژه خرید ماشین آالت و تجهیزات  آتش نشانی21713020301

00040,000,000پروژه خرید خودرو اتش نشانی مجهز به نردبان و تجهیزات21713020302

00020,000,000پروژه خرید تجهیزات اتش نشانی عملیاتی21713020303

1,298,73920,200,0009,639,54262,000,0000ارتقاء تاب آوري شهري،مدیریت بحران و پدافند غیرعامل303

1,298,73920,200,0009,639,54262,000,0000طرح ارتقاء تاب آوري شهري،مدیریت بحران و پدافند غیرعامل30301

1,298,73912,000,0009,189,54220,000,000پروژه احداث و جابجایی سوله هاي مدیریت بحران در سطح شهر21023030101

2,000,000450,0005,000,000تجهیز پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران21033030102



صفحه60از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

ارقام به هزار ریال

3,500,00005,000,000 خرید خودرو متناسب با ماموریت هاي مدیریت بحران21033030103

2,000,00005,000,000پروژه خرید تجهیزات امداد و نجات مدیریت بحران21033030104

700,00007,000,000 پژوهش و انجام مطالعات طرح جامع مدیریت بحران21033030105

00020,000,000هزینه کرد حوادث غیرمترقبه (ردیف 7بند ب فصل سوم نخشنامه بودجه 1401)21033030106

790,776,9391,316,600,000358,452,6452,477,500,0000حمل و نقل و ترافیک4

115,711,825714,700,000134,807,1671,552,000,0000توسعه زیر ساخت هاي عبور و مرور (تملکات معابر،توسعه و احداث)401

077,000,00011,300,540299,000,0000طرح توسعه زیرساخت هاي عبور و مرور (تملکات معابر،توسعه و احداث)40101

5,000,00003,000,000پروژه ساماندهی و بهسازي خیابان احمد پناهی (عمر قدم) سمت شرق21124010101

6,000,000015,000,000پروژه ساماندهی و بهسازي خیابان باهنر21124010102

6,000,000015,000,000پروژه ساماندهی و بهسازي خیابان امام حسین (ع)21124010103



صفحه61از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

ارقام به هزار ریال

6,000,000010,000,000پروژه ساماندهی و بهسازي بلوار نصر- علویان21124010104

7,000,000692,65010,000,000پروژه ساماندهی و بهسازي بلوار جهادیه- سیلو21124010105

7,000,0003,613,65215,000,000پروژه ساماندهی و بهسازي معابر مسکن مهر21224010106

6,000,0004,665,0380پروژه ساماندهی و بهسازي بلوار فضیلت21224010107

8,000,0002,329,20010,000,000پروژه ساماندهی و بهسازي معابر شهرك روزیه21324010108

7,000,000020,000,000پروژه اجراي معابر و محوطه سازي ورودي شرقی (دانشگاه سمنان)21024010109

12,000,00006,000,000پروژه بهسازي و ساماندهی رفوژ وسط بلوار معلم (از کوثر تا پل شهید شاطري)21324010110

7,000,00005,000,000پروژه تکمیل و احداث و اتصال بلوار جدید االحداث فدك به بلوار شهداي آتش نشان21124010111

000100,000,000پروژه آماده سازي زمین 50هکتاري هوا فضا21224010112

00040,000,000پروژه اجراي معابر، محوطه سازي و ابنیه ورودي غربی21024010113



صفحه62از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

ارقام به هزار ریال

00050,000,000دیون پروژهاي عمرانی21024010114

1,374,45314,000,000375,50018,000,0000طراحی و اصالح هندسی معابر و تقاطع هاي موجود40102

294,0003,000,00003,000,000پروژه مطالعات امکان سنجی و طراحی تقاطع هاي درون شهري و طراحی توسعه شهري21804010201

112,2505,000,000375,5005,000,000پروژه طراحی و اصالح هندسی ترافیکی مبادي ورودي شهر سمنان21804010202

968,2034,000,00008,000,000پروژه تهیه طرح جامع حمل و نقل و ترافیک21804010203

2,000,00002,000,000 پروژه مطالعه نیاز سنجی وطراحی اجراي پل تقاطع ورزش و هالل احمر21024010204

33,850,098242,000,00051,818,308640,000,0000طراحی و احداث تقاطع هاي غیر هم سطح40103

40,000,000070,000,000پروژه تکمیل پل شهداي حسن آباد21024010301

24,468,69540,000,00026,513,057150,000,000پروژه تکمیل تقاطع غیر همسطح (امام حسن ع)21024010302

1,400,00050,000,00013,246,29120,000,000پروژه تکمیل تقاطع غیر همسطح(خیرآباد-فدك)21024010303



صفحه63از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

ارقام به هزار ریال

100,000,000060,000,000پروژه تقاطع غیر همسطح شهرك روزیه21024010305

7,981,40312,000,00012,058,96020,000,000پرو ژه نگهداري و تعمیرات پلهاي غیر همسطح سطح شهر21804010306

000320,000,000پروژه طراحی، مطالعات و احداث ،اجراي تونل بهشت (بلوار 17 شهریور به بلوار قدس)21024010307

73،647،794359،700،00066،030،023553،000،0000تملک اراضی و امالك جهت اجراي طرح هاي تعریض و بازگشایی معابر40104

5,566,78720,000,0002,501,37030,000,000پروژه تملک جهت تعریض خیابان سعدي ( احداث ساختمان ادارة زندانها)21024010402

35,000,000061,000,000پروژه طرح تعریض خیابان ضلع شرقی کلینیک خاتم21364010404

25,000,00025,913,56335,000,000پروژه طرح تعریض و بازگشایی ادامه بلوار مولوي به سمت میدان نماز21364010406

17,844,04210,000,00010,553,62710,000,000پروژه خرید یا تملک امالك بر حسب ضرورت در سطح منطقه211640104071

85,77010,000,000010,000,000پروژه خرید یا تملک امالك بر حسب ضرورت در سطح منطقه 212640104082

5,325,89310,000,00064,71810,000,000پروژه طرح تملک تعریض امالك بر حسب ضرورت در سطح منطقه 213640104093



صفحه64از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

ارقام به هزار ریال

466,2956,000,000300,00010,000,000پروژه طرح تعریض امالك خیابان باهنر حدفاصل سه راه ابوذر تا میدان راه آهن21164010410

79,000,000447,246140,000,000پروژه طرح تعریض امالك خیابان باهنر حدفاصل سه راه ابوذر تا میدان امام21164010411

6,815,33981,000,00015,189,076100,000,000پروژه طرح تعریض امالك خیابان امام حسین(ع)21164010412

400,00010,000,000030,000,000پروژه طرح تملک تعریض امالك خیابان فدك و سیلو21164010413

10,000,000020,000,000پروژه طرح تملک تعریض امالك در بلوار معلم21264010414

10,000,000010,000,000پروژه طرح تملک تعریض امالك  در تقاطع غیر همسطح امام حسن (ع)21364010415

15,000,0009,246,80430,000,000پروژه طرح تملک تعریض امالك  بازآفرینی شهر21744010416

21064010417
پروژه خرید یا تملک امالك به منظور اجراي پروژه هاي بازآفرینی ، فرهنگی،پارکینگ.تاسیسات 

شهري و ...
20,000,000025,000,000

8,000,00000پروژه خرید یا تملک خانه هاي با ارزش تاریخی21824010418

37,143,66810,000,0001,219,91820,000,000پروژه خرید یا تملک امالك بر حسب ضرورت در سطح شهر21064010419



صفحه65از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

ارقام به هزار ریال

700,000593,7012,000,000پروژه نقل و انتقال و نقشه برداري امالك21064010420

00010,000,000پروزه تملک بلوار جدید االحداث 10 متري (مجموعه کارگران)21264010421

6,839,48013,000,0001,109,45022,000,0000طراحی و احداث خیابان و بزرگراه40105

21744010501
پروژه تکمیل کمربندي جنوب شهر از انتهاي بلوار شهداي آتش نشان تا میدان شهداي حسن 

آباد
6,839,48013,000,0001,109,45022,000,000

09,000,0004,173,34620,000,0000تعریض خیابانها و معابر40106

5,000,0004,173,3469,000,000پروژه دیوارکشی و مرمت مسیرهاي حاصل از تعریض امالك و (ماده55) منطقه211240106011

2,000,00005,000,000پروژه دیوارکشی و مرمت مسیرهاي حاصل از تعریض امالك منطقه212240106023

2,000,00006,000,000پروژه دیوارکشی و مرمت مسیرهاي حاصل از تعریض امالك منطقه213240106032

374,007,513447,800,000203,995,422776,500,0000بهبود عبور و مرور شهري (جدول گذاري،پیاده رو،معابر،خطکشی،...)402

6,626,33216,000,0003,000,00037,000,0000لکه گیري،ترمیم و نگهداري آسفالت و ابنیه40201



صفحه66از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

ارقام به هزار ریال

6,626,3325,000,000020,000,000پروژه مرمت نوار حفاري و لکه گیري آسفالت در سطح شهر21744020101

5,000,00007,000,000 مرمت نوار حفاري وکانالهاي تاسیساتی و.... منطقه 211240201031

3,000,0003,000,0005,000,000 مرمت نوار حفاري وکانالهاي تاسیساتی و.... منطقه 212240201042

3,000,00005,000,000 مرمت نوار حفاري وکانالهاي تاسیساتی و.... منطقه 213340201053

52,303,68551,000,00012,905,887122,000,0000نصب و ترمیم،سنگدال،جداول و رفوژها40202

10,982,01613,000,0005,438,08325,000,000پروژه زیرسازي و تسطیح و جدول گذاري  و مرمت  معابر  و غیره منطقه211240202011

9,960,0858,000,0001,521,6767,000,000پروژه زیرسازي و تسطیح و جدول گذاري  و مرمت  معابر  و غیره منطقه212240202022

4,999,3487,000,0004,915,27220,000,000پروژه زیرسازي و تسطیح و جدول گذاري  و مرمت  معابر  و غیره منطقه213240202033

9,435,81013,000,000410,00020,000,000پروژه ساماندهی و بهسازي جداول خیابانهاي سطح شهر21024020204

16,926,42610,000,000620,85610,000,000پروژه جدولگذاري و ترمیم جداول سطح شهر21744020206



صفحه67از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

ارقام به هزار ریال

00040,000,000پروژه خرید مصالح عمرانی و ساختمانی21024020207

81,758,172133,000,00098,550,341233,000,0000زیرسازي و آسفالت معابر موجود40204

24,843,51040,000,00041,969,72190,000,000پروژه اجراي آسفالت فنیشري در سطح مناطق21024020401

9,282,27010,000,0007,508,85225,000,000پروژه اجراي آسفالت دستی در سطح مناطق21024020402

3,128,78912,000,000020,000,000تکمیل زیر سازي وآسفالت شهرك خدماتی غرب21324020403

4,323,0577,000,0004,525,00010,000,000پروژه آسفالت فنیشر کلیه معابر سطح شهر21744020404

8,345,8417,000,000015,000,000پروژه تراش، ترمیم  معابر و خیابان هاي اصلی21024020405

10,482,30915,000,00012,668,96320,000,000اجراي آسفالت کلیه معابر سطح منطقه 211240204061

10,261,96722,000,00020,974,30120,000,000اجراي آسفالت کلیه معابر سطح منطقه212240204072

3,075,93510,000,0007,319,30313,000,000اجراي آسفالت کلیه معابر سطح منطقه213240204083



صفحه68از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

ارقام به هزار ریال

8,014,49410,000,0003,584,20120,000,000پروژه بکارگیري ماشین آالت راهسازي و عمرانی21024020409

428,43614,000,000013,000,0000احداث مسیرهاي ویژه دوچرخه40205

428,4363,000,00001,500,000پروژه ساماندهی پیست هاي دوچرخه سواري21134020501

4,000,00008,000,000پروژه احداث مسیر دوچرخه سواري و کانکس دوچرخه21804020502

3,500,00003,500,000پروژه تسهیالت ترافیکی جهت گسترش حمل و نقل پاك (دوچرخه سواري)21804020503

3,500,00000پروژه احداث مسیر دوچرخه سواري در مجموعه نشاط مسکن مهر21754020504

039,500,0004,922,05049,000,0000طراحی و احداث پل عابر پیاده40206

22,000,000020,000,000پروژه اجراي پل هاي عابر پیاده در سطح شهر ( طبیعت -باغ خانواده -...)21804020601

6,000,00005,000,000پروژه خرید و نصب و جابجایی پل هاي عابر پیاده21804020602

4,500,0001,993,0008,000,000پروژه ساخت پل فلزي عابر و ماشین رو و تهیه آهن آالت منطقه211340206031



صفحه69از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

ارقام به هزار ریال

3,500,0001,030,1008,000,000پروژه ساخت پل فلزي عابر و ماشین رو و تهیه آهن آالت منطقه212340206042

3,500,0001,898,9508,000,000پروژه ساخت پل فلزي عابر و ماشین رو و تهیه آهن آالت منطقه213340206053

31,839,71963,500,00033,130,98480,000,0000احداث و بهسازي پیاده رو ها40207

3,135,62810,000,0003,577,44010,000,000پروژه بهسازي و اجراي کف فرش پیاده رو در سطح شهر21744020701

5,526,7697,000,0005,144,14125,000,000بهسازي معابر و پیاده رو سازي در سطح منطقه211240207021

6,993,3826,000,0005,896,5142,000,000بهسازي معابر و پیاده رو سازي در سطح منطقه212240207032

4,951,5597,000,0006,664,23011,000,000بهسازي معابر و پیاده رو سازي در سطح منطقه213240207043

9,728,48612,000,0005,978,43020,000,000پروژه موزاییک فرش و کف فرش پیاده رو هاي سطح شهر21024020705

1,503,8955,500,0003,627,5939,000,000بهسازي و ساماندهی پیاده رو بلوار 17 شهریور(منابع طبیعی تا میدان امام حسین)21324020706

3,500,000229,9340پروژه حاشیه سازي و ساماندهی بلوار والیت21324020707



صفحه70از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

ارقام به هزار ریال

6,000,0002,012,7023,000,000پروژه پیاده رو سازي و محوطه سازي معابر محالت هدف21824020708

6,500,00000مرمت و بهسازي پیاده رو هاي اطراف نیروگاه برق21324020709

18,499,82230,000,0006,456,98432,000,0000مناسب سازي معابر(نرده گذاري در اطراف میادین و تقاطع ها و رفوژ معابر -خط کشی معابر و غیره)40210

3,000,00003,000,000پروژه خرید نرده تزئینی و نرده گذاري رفوژ میانی21804021001

13,911,14013,000,0006,456,98417,000,000پروژه تهیه مصالح و اجراي خط کشی ممتد و منقطع، عابر پیاده و عالئم افقی ترافیکی21804021002

4,588,6828,000,00005,000,000پروژه مناسب سازي ورفع موانع موجود معابر جهت تردد ایمن عبور و مرور21804021003

6,000,00007,000,000پروژه مناسب سازي و رفع موانع موجود معابر جهت تردد ایمن معلولین21804021004

15,268,82520,500,0005,693,29035,500,0000بهبود معابر شهري (دیوار کشی،احداث گذر،زیرگذر و غیره )40211

6,088,5276,000,0003,156,84010,000,000پروژه دیوارکشی در سطح شهر21744021101

1,918,4455,500,00005,500,000پروژه  احداث گذر و زیرگذر پیاده رو در معابر21804021103



صفحه71از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

ارقام به هزار ریال

4,713,7785,000,0002,536,45010,000,000پروزه دیوارکشی زمین هاي حاصل از تملک و قانون ماده 110 منطقه 211240211041

1,916,1082,000,00005,000,000پروزه دیوارکشی زمین هاي حاصل از تملک و قانون ماده 110 منطقه 212240211052

631,9672,000,00005,000,000پروزه دیوارکشی زمین هاي حاصل از تملک و قانون ماده 110 منطقه 213240211063

167,282,52280,300,00039,335,886175,000,0000انجام عملیات پروژه هاي خرد بر حسب ضرورت40212

361,44812,000,0003,375,18610,000,000 خرید آهن آالت جهت کارگاه هاي جوشکاري و پروژه ها21034021201

1,064,9873,500,0001,809,20015,000,000پروژه انجام عملیات خدمات شهري متفرقه و 137 بر حسب ضرورت منطقه211340212021

1,720,4273,300,0001,311,2985,000,000پروژه انجام عملیات خدمات شهري متفرقه و 137 بر حسب ضرورت منطقه212340212032

2,156,8192,500,0001,223,0383,000,000پروژه انجام عملیات خدمات شهري متفرقه و 137 بر حسب ضرورت منطقه213340212043

1,472,7856,000,0001,304,86310,000,000پروژه بکارگیري آزمایشگاه هاي خصوصی جهت آزمایش مصالح21024021205

141,010,78210,000,0009,008,60050,000,000پروژه انجام عملیات عمرانی متفرقه مرکز21024021206



صفحه72از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

ارقام به هزار ریال

4,950,7068,000,0005,125,46025,000,000پروژه انجام عملیات عمرانی متفرقه و محله محور در سطح نواحی منطقه211240212071

6,483,0018,000,0005,474,81215,000,000پروژه انجام عملیات عمرانی متفرقه و محله محور در سطح نواحی منطقه212240212082

8,061,5678,000,0001,521,00014,000,000پروژه انجام عملیات عمرانی متفرقه و محله محور در سطح نواحی منطقه213240212093

6,000,0003,452,1416,000,000 عملیات خرد عمرانی سطح منطقه211240212101

5,000,0002,874,4606,000,000 عملیات خرد عمرانی سطح منطقه212240212112

5,000,0002,855,8286,000,000 عملیات خرد عمرانی سطح منطقه213240212123

3,000,000010,000,000 عملیات خرد عمرانی بازآفرینی21744021213

00010,000,000پروژه انجام عملیات عمرانی واحد 21854021214137

282,221,00065,000,0004,072,21163,000,0000توسعه،تجهیز و نگهداري ناوگان حمل و نقل عمومی403

282,120,00032,000,0004,072,21145,000,0000احداث خطوط ویژه،ایستگاه ها و خرید اتوبوس40301



صفحه73از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

ارقام به هزار ریال

30,000,0004,072,21140,000,000پروژه بازسازي ناوگان حمل و نقل عمومی21794030101

282,120,0002,000,00005,000,000پروژه خرید ایستگاه اتوبوس21794030102

04,000,00004,000,0000تعمیرات و بازسازي توقفگاه هاي اتوبوس40302

2,000,00002,000,000پروژه بازسازي ایستگاهها  و توقفگاه ها21794030201

2,000,00002,000,000پروژه احداث و تجهیز توقفگاه و تعمیرگاه اتوبوس21794030202

101,00019,000,000012,000,0000کمک به احداث و توسعه ترمینال هاي برون شهري40303

2,000,00002,000,000پروژه طراحی و مطالعات احداث مجموعه ترمینال برون شهري21794030301

101,00017,000,000010,000,000پروژه ادامه عملیات تکمیلی(جایگاه سوخت) فرودگاه سمنان21744030302

010,000,00002,000,0000احداث و توسعه پایانه هاي شهري40304

5,000,00001,000,000پروژه جانمایی، طراحی  پایانه هاي مسافربري سبک و پارك سوار21804030401



صفحه74از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

ارقام به هزار ریال

5,000,00001,000,000پروژه طراحی و احداث مجموعه پایانه هاي درون شهري21804030402

392,00060,000,000040,000,0000توسعه وساماندهی پارکینگ ها405

392,00030,000,000020,000,0000تجهیز و ساماندهی پارکینگ هاي حاشیه اي خیابان40501

392,00030,000,000020,000,000پروژه مکان یابی طراحی، احداث و نگهداري و توسعه پارکینگ ها21804050101

030,000,000020,000,0000احداث و توسعه پارکینگ مکانیزه40503

030,000,00020,000,000پروژه مکان یابی طراحی،احداث و نگهداري و توسعه پارکینگ ها(پارکینگ مکانیزه و ...)21804050301

18,444,60129,100,00015,577,84546,000,0000توسعه،تجهیز و نگهداري پایانه هاي مسافري شهري407

9,511,20514,000,0005,326,58423,000,0000احداث و توسعه مراکز مکانیزه کنترل ترافیک(کنترل هوشمند)40702

9,511,20512,000,0005,326,58420,000,000پروژه خرید و نصب دوربین ترافیکی و تجهیز مرکزکنترل ترافیک و اجراي فیبر نوري21804070201

2,000,00003,000,000نگهداري و تعمیرات مراکز کنترل ترافیک21804070202



صفحه75از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

ارقام به هزار ریال

8,933,39615,100,00010,251,26123,000,0000نصب تابلو هاي راهنمایی و رانندگی،شناسایی و تعیین مسیر40703

998,0006,600,0004,795,13610,000,000پروژه خرید و نصب عالئم ترافیکی، تابلو سرعت گیر و خط کشی21804070302

7,935,3968,500,0005,456,12513,000,000پروژه نیاز سنجی،جانمایی،خرید و نصب  تابلوهاي راهنمایی و رانندگی و  هدایت مسیر21804070303

167,777,578387,300,000107,956,999530,750,0000خدمات مدیریت5

18,811,38050,700,00013,231,54863,100,0000توسعه شهرداري الکترونیک و ارتقاء زیر ساختها و فناوریهاي نوین501

18,003,68639,200,00013,231,54852,500,0000تهیه و تولید سخت افزارها ،نرم افزارها و شبکه هاي کامپیوتري50102

4,869,8665,000,00002,000,000پروژه مشاوره و پیاده سازي سیستم هاي نوین مالی-اداري - حسابداري، بودجه و غیره21015010201

21765010202(IOT)06,500,00008,000,000پروژه پیاده سازي و اجراي شهر هوشمند و خرید تجهیزات مرتبط با اینترنت اشیاء

593,2508,000,0001,343,4434,000,000پروژه اجراي فیبر نوري با لوازم فاز جدید21765010203

3,232,5255,500,00003,000,000پروژه تجهیز دیتا سنتر و ساختمان هاي مرتبط با سازمان فناوري21765010204



صفحه76از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

ارقام به هزار ریال

20,499700,0000500,000پروژه مشاوره طرح هاي فناوري اطالعات و ارتباطات21765010205

3,288,0993,500,0002,935,0000پروژه خرید، نصب و تعمیرات تجهیزات سخت افزاري21765010207

5,999,44710,000,0008,953,10530,000,000پروژه خرید و نصب , پشتیبانی نرم افزار(مالی، شهرسازي، عمرانی و ...)21765010208

0005,000,000پروژه خدمات فنی، پشتبانی و نگهداري امور فناوري اطالعات21765010209

807,69411,500,000010,600,0000ایجاد مراکز و سیستمهاي اطالع رسانی ،خدمات رسانی و غیره50103

4,000,00005,000,000پروژه بروز رسانی نقشه هاي GIS وعکس هوایی21045010301

2,000,00002,000,000پروژه ایجاد خدمات سامانه هاي الکترونیکی(دفاتر خدمات الکترونیک)21765010302

195,6942,000,00001,000,000پروژه راه اندازي دفتر تسهیل گري21825010303

500,0000600,000پروژه ایجاد و راه اندازي مرکز و دفتر حفظ باغات شهري سمنان21815010304

612,0003,000,00002,000,000پروژه مرمت،توسعه، تجهیز و تکمیل استودیو شهر21015010305



صفحه77از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

ارقام به هزار ریال

2,580,0003,600,00004,000,0000طرح آموزش و پژوهش هاي کاربردي502

01,600,00002,000,0000طرح آموزش و پژوهش هاي در حوزه ترافیک50201

600,00001,000,000پروژه پژوهش در حوزه حمل و نقل و ترافیک21805020101

1,000,00001,000,000 پروزه تجهیز و خرید عالئم راهنمایی دیجیتال و ماشین هاي برقی پارك ترافیکی کارن21755020102

2,580,0002,000,00002,000,0000طرح نیاز سنجی و مطالعات توسعه شهري50202

2,580,0001,000,00001,000,000پروژه تهیه برنامه 5ساله21055020201

1,000,00001,000,000پروژه طرح نیازسنجی21055020202

111,302,21192,000,00037,944,854102,000,0000تحول اداري و مدیریت عملکرد503

015,000,000000طراحی،احداث،تکمیل و تجهیز ساختمان اداري50301

15,000,00000پروژه خرید زمین جهت احداث ساختمان شهرداري - مناطق - سازمانها21065030101



صفحه78از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

ارقام به هزار ریال

64,188,58950,000,00023,337,83150,000,0000طراحی ، احداث،تکمیل و تجهیز ساختمان اداري و تعمیرات اساسی آنها50303

64,188,58930,000,00023,337,83150,000,000پروژه طراحی و احداث، مرمت و تکمیل ساختمان شورا ، شهرداري و سازمان هاي وابسته21025030301

20,000,00000پروژه طراحی و احداث ساختمان منطقه 213250303023

00010,000,000پروژه ایسگاه پلیس در سطح شهر21025030305

47,113,62227,000,00014,607,02352,000,0000خرید و توسعه تجهیزات اداري، رایانه اي و غیره جهت بهبود عملکرد مدیریت50304

47,113,62215,000,00011,444,56935,000,000پروژه خرید لوازم سرمایه اي، اداري و رایانه اي21015030401

2,000,0003,162,4545,000,000پروژه خرید تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بیسیم21015030402

10,000,000012,000,000پروژه خرید خودرو اداري21015030403

35,083,987241,000,00056,780,597361,650,0000توسعه درآمدهاي پایدار504

70,06430,000,000035,000,0000طرح هاي سرمایه گذاري50401



صفحه79از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

ارقام به هزار ریال

20,000,000020,000,000پروژه مشارکتی و سرمایه گذاري تامین آب و اجراي سایت آب درمانی (آب گرم)21835040101

70,06410,000,000015,000,000پروژه هاي مشارکتی و سرمایه گذاري(مشاوره، طراحی و غیره)21835040102

35,013,923211,000,00056,780,597326,650,0000ایجاد واحدهاي درآمدزا50402

40,000,00040,000,00020,000,000پروژه تملک زمین شهرك آسیا21065040201

2,000,00000پروژه احداث میدان دام21725040202

500,00000پروژه طراحی و مطالعات احداث جایگاه سوخت سه منظوره21725040203

5,000,00000پروژه تکمیل و توسعه تجاري مسکونی میالد21745040204

3,000,000030,000,000پروژه مرمت و مقاوم سازي تیمچه کومش21745040205

6,000,0001,008,00020,000,000پروژه تجهیز کارخانه فرآورده ها و آسفالت21745040206

25,919,89490,000,0006,312,004130,000,000پروژه خرید قیر و امولیسیون با حمل21745040207



صفحه80از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

ارقام به هزار ریال

8,000,000015,000,000پروژه نصب تجهیزات استخراج براي معدن و تاسیسات شن و ماسه21745040208

7,806,22916,000,000040,000,000پروژه خرید و تعمیر ماشین آالت راهسازي و تجهیزات21745040209

13,000,000020,000,000پروژه خرید ماشین آالت عمرانی و تجهیزات21035040210

6,000,00010,0001,000,000پروژه خرید و نصب تجهیزات استخراج  معدن چاه شیرین21745040211

790,4706,000,00000احداث و ساماندهی سوئیت هاي اقامتی قدیم و جدید در مجموعه سیمرغ21025040212

497,330500,000250,168650,000پروژه  ساماندهی و تجهیز و نگهداري سوئیت هاي اقامتی مجموعه سیمرغ21735040213

15,000,0009,200,42550,000,000پروژه خرید سیمان و مصالح مورد نیاز فرآورده هاي بتنی21745040214

60,285,119170,700,00077,929,798214,000,0000اجتماعی و فرهنگی6

601
حمایت،توانمندسازي و توسعه نهادها،تشکل ها،مشارکتهاي مردمی و 

سازمانهاي مردم نهاد
13,847,87617,600,00012,052,56110,000,0000

543,802600,00019,84000مشارکت اجتماعی60102



صفحه81از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

ارقام به هزار ریال

543,802600,00019,8400پروژه تجهیز تاالر گفتمان بافت تاریخی شهر سمنان21826010201

13,304,07417,000,00012,032,72110,000,0000طرح گردشگري60103

4,000,0003,064,1260پروژه تکمیل تیمچه شهداي آتشنشان21746010301

7,000,0005,730,4380پروژه بهسازي و اجراي باغ  راه مهر و کندنه21746010302

1,000,00000پروژه تکمیل باغ راه سفید پل21746010303

13,304,0743,000,0001,326,7005,000,000پروژه احیاء، مرمت و بازسازي باغ راه ها21816010304

2,000,0001,911,4575,000,000پروژه مرمت و ساماندهی باغ راه هاي سطح منطقه یک21126010305

03,000,00096,6001,500,0000حمایت از طرح هاي حوزه سالمت اجتماعی603

03,000,00096,6001,500,0000طرح حمایت از طرحهاي حوزه سالمت اجتماعی60301

3,000,00096,6001,500,000پروژه خرید وسایل و تجهیزات پزشکی و مشاوره در حوزه سالمت21016030101



صفحه82از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

ارقام به هزار ریال

3,088,79753,000,0007,719,79835,000,0000طرحهاي گردشگري و فرهنگی605

015,000,000000طرحهاي گردشگري و فرهنگی60501

10,000,00000پروژه احداث سالن امفی تئاتر در فرهنگسراي امید خانواده21756050101

5,000,00000پروژه احداث فرهنگسرا در بلوار آیت ا... مدنی21756050102

3,088,79738,000,0007,719,79835,000,0000طرح گردشگري60502

1,752,02113,000,0007,719,7980پروژه تکمیل عمارت -محوطه و سر درب ورودي باغ فدك21126050201

339,1262,000,00002,000,000پروژه مطالعه و پژوهش و تهیه طرح هاي توسعه گردشگري شهري21816050202

997,6502,000,00002,000,000پروژه ایجاد تسهیالت و بستر مناسب براي رونق گردشگري21816050203

1,000,00001,000,000پروژه ایجاد و راه اندازي خانه مفاخر سمنان(نهاد پژوهنده شهر)21816050204

20,000,000030,000,000پروژه احداث مجموعه گردشگري ،خدماتی،تفریحی واقامتگاهی دانش (ورودي شرقی سمنان)21026050205



صفحه83از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

ارقام به هزار ریال

43,348,44697,100,00058,060,839167,500,0000توسعه زیر ساخت ها،ظرفیت ها و فعالیتها و طرحهاي فرهنگی606

02,000,000010,000,0000احداث مراکز حمایتی(گرمخانه،اشتغال معلولین،ایتام و ...)60601

2,000,000010,000,000پروژه طراحی و مطالعات احداث و تجهیز گرمخانه21026060101

33,097,84665,600,00049,080,835130,000,0000احداث و تجهیز مجتمع هاي فرهنگی و هنري60602

600,00000پروژه خرید تجهیزات مرتبط با فعالیت هاي امور فرهنگی در بافت قدیم شهر21756060201

22,217,31226,000,00032,530,90840,000,000 کمک به تکمیل پارك موزه دفاع مقدس21026060202

10,000,0002,068,58610,000,000پروژه تکمیل ساختمان چرمنه و محوطه21126060203

10,000,0002,194,56920,000,000تکمیل ساختمان و سالن آمفی تئاتر و پارك ترافیکی (کارن) مجموعه سیمرغ21026060204

10,880,53419,000,0008,229,08020,000,000پروژه همکاري یا مشارکت در انجام عملیات عمرانی فعالیت هاي اجتماعی، فرهنگی  و غیره21026060205

004,057,69220,000,000 پروژه تکمیل فرهنگسراي حکیم21826060206



صفحه84از91         بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
ماموریت برنامھ طرح پروژه (عمرانی)

عنوان ماموریت /برنامه /طرح / پروژهکد طبقه بنديکد واحد
 عملکرد قطعی سال

1399
مصوب سال 1400

 عملکرد 9 ماهه سال

1400
مصوب سال 1401پیشنهاد سال 1401

ارقام به هزار ریال

00020,000,000 پروژه احداث واجراي فرهنگسراي زاوقان21026060207

3,723,94918,000,0002,991,77523,500,0000کمک به احداث اماکن ورزشی60603

6,000,000276,7758,000,000پروژه احداث مجموعه ورزشی سطح شهر21026060301

10,1844,000,000140,0004,000,000 احداث و مرمت و بهسازي زمین هاي ورزشی سطح منطقه211260603021

2,7504,000,0001,925,0005,000,000 احداث و مرمت و بهسازي زمین هاي ورزشی سطح منطقه212260603032

3,711,0154,000,000650,0006,500,000 احداث و مرمت و بهسازي زمین هاي ورزشی سطح منطقه213260603043

6,526,65111,500,0005,988,2294,000,0000توسعه ظرفیت شهر نشینی بر اساس استاندارد هاي ملی و بین المللی60605

01,500,00000پروژه انجام مطالعات آسیب شناسی و مناسب سازي پارکها براي استفاده کودکان21046060501

6,526,65110,000,0005,988,2294,000,000پروژه مطالعات طراحی و اجراي برنامه هاي مرتبط با شهر دوستدار کودك21046060502

1,662,687,4553,296,000,0001,270,569,1796,138,250,0000 جمع



صفحه85از91 بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
تعھدات قطعی سنواتی

شرح
مبلغ 

پیشنهادي

مبلغ 

مصوب
شرح

مبلغ 

پیشنهادي

مبلغ 

مصوب

درآمدهاي عمومی 

(شهرداري و سازمان هاي وابسته *)
707،288،996

کمک از محل درآمدهاي عمومی 

(بابت تعهدات قطعی شده سنواتی )

124,815,7050واگذاري دارائی هاي مالی
کمک از محل واگذاري دارایی هاي مالی 

(بابت تعهدات قطعی شده سنواتی )
832,104,7010

، موسسات و شرکت هاي تابعه
**

00منابع عمومی سازمان ها 
کمک از محل منابع عمومی سازمان ها، موسسات و 

شرکت هاي تابعه (بابت تعهدات قطعی شده سنواتی )
00

جمع منابع

(مبلغ پیش بینی  جهت پرداخت بدهی در سال جاري)
832,104,7010

***
جمع کل مصارف 

(مبلغ پیش بینی  جهت پرداخت بدهی در سال جاري)
832,104,7010

2,357,332,2340جمع کل بدهی سنواتی00

1,525,227,5330باقیمانده بدهی سنواتی00

مصارف بمنظور تسویه بدهیمنابع بمنظور تسویه بدهی

ارقام به هزار ریال



صفحه86از91 بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
تملک دارایی ھای مالی

عنوانطبقه بندي
عملکرد قطعی

 سال  1399

مصوب 

سال 1400

مبلغ پیشنهادي

 سال  1401

مبلغ مصوب

 سال  1401

تملک دارایی هاي مالی300000

           10,000,000             5,000,000تعهدات انتقالی سنواتی310000

          100,000,000           20,000,000بازپرداخت اصل و سود تسهیالت داخلی320000

                         - بازپرداخت اصل و سودتسهیالت خارجی330000

340000
بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت، صکوك و سایر ابزارهاي تامین مالی پذیرفته شده

 در سیستم بانکی و یا بازار سرمایه
50,000,000           50,000,000           

  -                                160,000,000           75,000,000                -                                جمع

ارقام به هزار ریال



صفحه 87از91 بودجھ مصوب سال ١۴٠٠ شھرداری سمنان

واگذاری و تملک دارایی ھای مالی

عنوان برنامھعنوان ماموریت مبلغ عنوان برنامھعنوان ماموریت مبلغ عنوان برنامھعنوان ماموریت مبلغ 

ھمھ برنامھ ھاھمھ ماموریت ھا   137,592,148**      -ھمھ برنامھ ھاھمھ ماموریتھا    62,407,852******* 200,000,000وام دریافتی از وزارت کشور1

ھمھ برنامھ ھاھمھ ماموریت ھا   187,592,147**      -ھمھ برنامھ ھاھمھ ماموریتھا    62,407,853******* 250,000,000تسھیالت دریافتی از بانکھا2

ھمھ برنامھ ھاھمھ ماموریت ھا   300,000,000**      -**                  -******* 300,000,000اوراق مشارکت3

پس از تصویب بودجھ و در ھنگام اخذ وام تعیین تکلیف بانک عامل،نرخ سود و اقساط آن متاقبا با پیشنھااد شھرداری و تصویب شورای اسالمی شھر مشخص می کردد.

750,000,000124,815,705 
-       

625,184,295  

تملک دارایی سروایھ ایتملک دارایی مالیتعھدات سنواتی

موارد مصرف
تعدلد 

مراحل 

دریافت

سال 

پایان

ارقام به هزار ریال 

ریدف 

مجموع اعتبارات واگذاری دارایی ھای 

مالی

سال 

شروع

مبلغ 

ھر 

قسط

تعداد 

اقساط
مبلغ کل نوع دارایی

بانک 

عامل

نرخ 

سود%



صفحه88از91

توضیحات  پیش بینی بودجه 1400متراژعنوانردیف

20,000,000                  195واحد خدماتی و تجاري آهوان بلوار میرزاي شیرازي1

40,000,000                  250تجاري هاي پروژه ایران زمین2

30,000,000                  70واحدهاي تجاري ققنوس3

راي دادگاه بنا به واگذاري 18 باب مغازه159,000,000                530مغازه هاي پارك آبی4

در حال پیگیري اسناد مالکیت45,000,000                  600حقوق مالکانه تجاري بلوار قائم5

100,000,000                2000زمین بلوار شریف واقفی6

در دست اقدام640,000,000                شهرك آسیا7

در دست اقدام1,000,000,000             0سهم شهرداري اراضی هوا و فضا8

9
 اراضی الحاقی اداره کل راه و شهرسازي سهم 10% شهرداري 

(مسکن اقدام ملی) وبدهی 10% سال هاي قبل
در دست اقدام398,780,131                0

100,000,000                2500اراضی شهرك خدماتی غرب10

در صورت درخواست واگذاري مالکین مجاور40,000,000                  1500جبهه دوم فاز 3 شهرك غرب11

200,000,000                1100زمین تجاري ضلع جنوب امام علی(ع)12

             2,772,780,131

                                                                       لیست امالك قابل فروش و معوض تعریض و تهاتر                                          ارقام به هزار ریال

جمع

بودجه پیشنهادي سال 1401 شهرداري

       تبصره : زمین ھای پیشنھادی  جھت ردیف فروش اموال غیر منقول بابت معوض  تعریض خیابان ھا ، تھاتر و انجام پروژھای عمرانی می باشد.

       ایجاد نقدینگی با امالکی کھ بصورت تھاتر دریافت یا بھ غیر انتقال می یابد و بھ منزلھ  فروش زمین نمی باشد.



صفحه89از91 بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان

تعدادتعداد تبدیل وضعیتتعدادشرحکد طبقه بندي

101 شهردار110101

156100256 کارکنان رسمی و پیمانی110102

24024کارگران رسمی مشمول قانون کار110103

000 کارمندان قراردادي110104

6590659 کارگران قراردادي110105

840100940 جمع

تعداد پرسنل شھرداری و سازمانھای وابستھ 

تعداد تبدیل وضیعت فوق مربوط بھ پرسنل دارای سھمیھ ایثارگری می باشد کھ طبق بخشنامھ اعالمی  از پرسنل شرکتی بھ مجموعھ شھرداری اضافھ می گردند.



صفحھ٩٠از٩١ بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١ شھرداری سمنان
لیست خالصھ بدھی ھای شھرداری

                                            ارقام به هزار ریال

میزان پیش بینی در سال 1401میزان بدهکاريموضوع بدهیردیف

                              418,071,426                    1,045,178,565پیمانکاران1

                                              -0حقوق و دستمزد کارکنان2

                                43,437,601                         86,875,201مالیات3

                                57,535,754                       115,071,508بیمه4

                              182,037,057                       455,092,642تسهیالت بانکی5

                                              -0اوراق مشارکت6

                              131,022,863                       655,114,316سایر(مغازه فروشگاه واشخاص)7

جمع                              832,104,701                    2,357,332,232



صفحھ٩١از٩١ بودجھ پیشنھادی سال ١۴٠١شھرداری سمنان
بدھی دستگاه ھای اجرایی بھ شھرداری

                                          ارقام به هزار ریال

مبلغشرح ردیف 

                                  100,646,810نوسازي110401

                                  432,692,491تراکم مسکونی110201

                                  173,076,996تراکم مسکونی مازاد110203

                                1,038,461,979تراکم غیر مسکونی110202

                                    86,538,498تراکم غیر مسکونی مازاد110204

                                    12,040,174حفاري130101

                                  158,780,131زمین220100

جمع                                2,002,237,079


