
 

  
 

تابعه یسازمانها و بوشهر بندر یشهردار یقیتلف 1041 سال مصوب/ یشنهادیپ بودجه  
 

 

هزینه ای -فرم مصارف به تفکیک فصول اقتصادی    
 

 

9از  1صفحه :  
  

 

 واحد ارقام : ریال
 

 استان :  بوشهر شهرستان :   بوشهر
 

  بندی طبقه کد  شرح 1999 قطعی عملکرد 1044 مصوب  1041 پیشنهاد 1041 مصوب

جبران خدمات کارکنان -فصل اول  722321439,23177 134,93212399930,1 1399930,734443444 1399930,734443444  114444 

 114144 حقوق و دستمزد ,11932993927392 1,932,239,93919 212394434443444 212394434443444

 114141 حقوق شهردار 21039493011 23,003,923144 1324434443444 1324434443444

 114142 حقوق ثابت/مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 93,2739913099 17379,39473,44 14312434443444 14312434443444

 114149 حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 29371937993,99 923,123,223144 79324434443444 79324434443444

 114140 حقوق کارمندان قراردادی 22399431093012 94300139103019 90312434443444 90312434443444

 114149 حقوق کارگران قراردادی 99392739093949 24304432,73944 91324434443444 91324434443444

 114244 فوق العاده ها و مزایای شغل 7039173,043291, 299399439,93902 1312439,734443444 1312439,734443444

 114241 مزایای شهردار 99932193049 9372132923244 2304434443444 2304434443444

 114242 مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 112390232473240 101394039,13499 241344434443444 241344434443444

 114249 مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار ,2939943992399 97349232793,99 93,4434443444, 93,4434443444,

 114240 مزایای کارکنان قراردادی 1093992320,3,74 120392939113107 227344434443444 227344434443444

 114249 مزایای کارگران قراردادی 09394434123992 70349234203292 793,4434443444 793,4434443444

 ,11424 اضافه کار 2,23404399437,9 922390931143104 9213,4434443444 9213,4434443444

 114247 فوق العاده3جمعه کاری3نوبت کاری3شب کاری و... ,12317,3929324 21311,37793490 29390434443444 29390434443444

 114242 پاداش و عیدی 92399939,93011 90392930443997 197394434443444 197394434443444

 114294 سایر 199327,3492 2327234443444 392734443444, 392734443444,

استفاده از کاال و خدمات -فصل دوم  9743,2432093409 13929301032773012 1302,322934443444 1302,322934443444  124444 

 124144 ماموریت داخلی و خارجی 239213,923971 19344434443444 14340434443444 14340434443444

 124141 ماموریت داخلی 239213,923971 19344434443444 14340434443444 14340434443444

 124142 ماموریت خارجی 4 4 4 4

 124244 حق الزحمه انجام خدمات قراردادی 211321439993721 30293912,,29939 244320034443444 244320034443444

 124241 خدمات قراردادی اشخاص 99391930,93299 1344434443444 1344434443444 1344434443444

 124242 پرداخت به کارکنان غیر شاغل 4 23,4434443444 1344434443444 1344434443444

 124249 حقوق و دستمزد و مزایای مامورین انتظامی و سربازان وظیفه شاغل در شهرداری 94037723124 2304434443444 9394434443444 9394434443444
 

رئیس شورای اسالمی شهر بوشهر    شهردار بندر بوشهر     مدیر اداره برنامه و بودجه     مدیر مالی شهرداری      
 

 
جعفر پورکبگانی  نام و نام خانوادگی :     

 
حسین حیدری  نام و نام خانوادگی :     

 
بهاره آرمات    نام و نام خانوادگی :     

 
حسین دیری زاده   نام و نام خانوادگی :     

 

تاریخ و امضا :    تاریخ و امضا :     تاریخ و امضا :     تاریخ و امضا :      
 

 

 
 



 

  
 

تابعه یسازمانها و بوشهر بندر یشهردار یقیتلف 1041 سال مصوب/ یشنهادیپ بودجه  
 

 

هزینه ای -فرم مصارف به تفکیک فصول اقتصادی    
 

 

9از  2صفحه :  
  

 

 واحد ارقام : ریال
 

 استان :  بوشهر شهرستان :   بوشهر
 

  بندی طبقه کد  شرح 1999 قطعی عملکرد 1044 مصوب  1041 پیشنهاد 1041 مصوب

 124240 حق التدریس وحق پژوهش 4 394434443444, 9344434443444 9344434443444

 124249 اجرای برنامه های آموزشی3مذهبی3فرهنگی وهنری 9390434443444 12344434443444 21314434443444 21314434443444

 ,12424 حق الجلسه 2324230293447 04340434443444 9309934443444 9309934443444

 124247 واگذاری خدمات شهری 9231723,293799 9993,2730993,90 044394434443444 044394434443444

 124242 واگذاری خدمات ترافیکی 4 94434443444 4 4

 124249 نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهری 7439293444 9394434443444 2322434443444 2322434443444

 124214 نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات اختصاصی شهری 1034443444 12344434443444 9349134443444 9349134443444

 124211 حسابرسی 99937113494 9344434443444 434443444,,93 434443444,,93

 124212 اطالع رسانی 4 3,9934443444, 0319,34443444 0319,34443444

 124219 ساماندهی متکدیان شهر 4 94434443444 4 4

 124210 خدمات قراردادی اشخاص حقوقی 4 4 1344434443444 1344434443444

 124219 هزینه های کارشناسی 4 2344434443444 9397434443444 9397434443444

 ,12421 واگذاری خدمات اداری 4 3212,,209321,39 904344434443444 904344434443444

 124294 سایر 194309934723914 9392734443444 1321234443444 1321234443444

 124944 حمل ونقل و ارتباطات ,039,439,0397 7399239443444 11399734443444 11399734443444

 124941 حمل کاال و اثاثه دولتی 4 2,434443444 94434443444 94434443444

 124942 بیمه کاال 4 4 4 4

 124949 حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی 4 4 4 4

 124940 حمل و نقل نامه ها و امانات پستی 32793922,,2 1329939443444 13,9034443444 13,9034443444

 124949 حق اشتراک صندوق های پستی در داخل و خارج از کشور 4 14434443444 4 4

 ,12494 تلفن و فاکس 93119392,3279 0342434443444 732,934443444 732,934443444

 124947 اجاره خطوط مخابراتی 4 4 4 4

 124942 ارتباطات ماهواره ای و اینترنت 92132923149 13,2934443444 13,4434443444 13,4434443444

 124044 نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت 193299321,3292 0397039443444, 192312134443444 192312134443444

 124041 ساختمان و مستحدثات 23171329,3,20 1039,934443444 92300934443444 92300934443444
 

رئیس شورای اسالمی شهر بوشهر    شهردار بندر بوشهر     مدیر اداره برنامه و بودجه     مدیر مالی شهرداری      
 

 
جعفر پورکبگانی  نام و نام خانوادگی :     

 
حسین حیدری  نام و نام خانوادگی :     

 
بهاره آرمات    نام و نام خانوادگی :     

 
حسین دیری زاده   نام و نام خانوادگی :     

 

تاریخ و امضا :    تاریخ و امضا :     تاریخ و امضا :     تاریخ و امضا :      
 

 

 
 



 

  
 

تابعه یسازمانها و بوشهر بندر یشهردار یقیتلف 1041 سال مصوب/ یشنهادیپ بودجه  
 

 

هزینه ای -فرم مصارف به تفکیک فصول اقتصادی    
 

 

9از  9صفحه :  
  

 

 واحد ارقام : ریال
 

 استان :  بوشهر شهرستان :   بوشهر
 

  بندی طبقه کد  شرح 1999 قطعی عملکرد 1044 مصوب  1041 پیشنهاد 1041 مصوب

 124042 ماشین آالت و تجهیزات )اعم از ساکن و متحرک عمرانی3پسماند و فضای سبز( 9939443444 19344434443444 9,314434443444 9,314434443444

 124049 بیمه دارایی های ثابت 9309037223929 14344434443444 12321134443444 12321134443444

 124040 وسائط نقلیه 9302430713297 10319739443444 24309434443444 24309434443444

 124049 نگهداری و تعمیر وسائل اداری ,931923722344 377,32443444, 9399934443444 9399934443444

 ,12404 لوازم صوتی و تصویری 934923244, 94434443444 1322434443444 1322434443444

 124047 لوارم سرمایش و گرمایش 9,731293444 1399,34443444 9329934443444 9329934443444

 124042 رایانه 413,243944, 23,9934443444 030,934443444 030,934443444

 124944 چاپ و خرید نشریات و مطبوعات 1139,0394,34,0 19399134443444 99372,34443444 99372,34443444

 124941 چاپ و خرید نشریات و مطبوعات 9379234403219 394434443444, 302034443444, 302034443444,

 124942 چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری 2322939203,29 9307134443444 349,34443444, 349,34443444,

 124949 چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه 9390237773222 939,434443444 21324,34443444 21324,34443444

 124,44 تصویربرداری و تبلیغات 97930943444 93,1434443444 0392934443444 0392934443444

 124,41 عکاسی و فیلمبرداری 2,930943444 74434443444 71434443444 71434443444

 124,42 تبلیغات محیطی3تلویزیون و فیلم کلیپ 4 2344434443444 2371934443444 2371934443444

 124,49 هزینه خدمات تبلیغاتی )خطاطی3نقاشی و...( 1034443444 2,434443444 94434443444 94434443444

 124,40 آگهی های تبلیغاتی 14434443444 9434443444, 1324434443444 1324434443444

 124744 تشریفات ,9304,3479349 90399039443444 9,309234443444 9,309234443444

 124741 هزینه تشریفات 03202309,3491 1030,034443444 0939,934443444 0939,934443444

 124742 جشن و چراغانی 131,93,2934,9 24347439443444 1430,734443444 1430,734443444

 124244 هزینه های قضائی3ثبتی و حقوقی 923992349,3149 9329934443444 12397234443444 12397234443444

 124241 حق الوکاله و حق المشاوره 2322939923272 2374934443444 31,934443444, 31,934443444,

 124242 هزینه های ثبتی 14231443444 19434443444 2234443444, 2234443444,

 124249 نظارت بر ممیزی امالک 4 4 4 4

 124240 تدوین مقررات و خدمات حقوقی 4 4 4 4

 124249 هزینه های قضایی و دادرسی 94324030973227 9344434443444 9391934443444 9391934443444
 

رئیس شورای اسالمی شهر بوشهر    شهردار بندر بوشهر     مدیر اداره برنامه و بودجه     مدیر مالی شهرداری      
 

 
جعفر پورکبگانی  نام و نام خانوادگی :     

 
حسین حیدری  نام و نام خانوادگی :     

 
بهاره آرمات    نام و نام خانوادگی :     

 
حسین دیری زاده   نام و نام خانوادگی :     

 

تاریخ و امضا :    تاریخ و امضا :     تاریخ و امضا :     تاریخ و امضا :      
 

 

 
 



 

  
 

تابعه یسازمانها و بوشهر بندر یشهردار یقیتلف 1041 سال مصوب/ یشنهادیپ بودجه  
 

 

هزینه ای -فرم مصارف به تفکیک فصول اقتصادی    
 

 

9از  0صفحه :  
  

 

 واحد ارقام : ریال
 

 استان :  بوشهر شهرستان :   بوشهر
 

  بندی طبقه کد  شرح 1999 قطعی عملکرد 1044 مصوب  1041 پیشنهاد 1041 مصوب

 124944 هزینه های بانکی 9031,23907 19931443444 7,434443444 7,434443444

 124941 خرید دسته چک و سفته 1234123094 934443444, 14434443444 14434443444

 124942 هزینه انتقال وجوه 2231943117 7031443444 434443444,, 434443444,,

 124949 نگهداری اسناد و اشیاء قیمتی در بانکها 4 4 4 4

 124994 سایر 4 4 4 4

 121444 آب و برق و سوخت ,,,1392439273 1,132,039943444 99399034443444 99399034443444

 121441 بهای آب اماکن شهرداری 99139993299 1342439943444 9302234443444 9302234443444

 121442 بهای برق مصرفی اماکن شهری 1322239923971 23,2034443444 2391934443444 2391934443444

 121449 بهای آب پارک ها و میادین 4 1344434443444 4 4

 121440 بهای برق پارک ها و میادین 4 1344434443444 4 4

های حرارتی سوخت دستگاه 4 14434443444 9434443444, 9434443444,  12144, 

 121447 سوخت بنزین ماشین آاالت 4 24344434443444 232,234443444 232,234443444

 121442 سوخت گازوئیل ماشین آاالت 4 74344434443444 19370934443444 19370934443444

 121144 مواد و لوازم مصرف شدنی 993,99329,3992 22379931913944 149394934443444 149394934443444

 121141 مصالح ساختمانی)گچ3آجر3سیمان3آهک3...( 132943444 94434443444 9341434443444 9341434443444

 121142 ابزار و یراق)کلید3قفل3دستگیره3...( ,71,3791399 1397234443444 0379434443444 0379434443444

 121149 لوازم سرویسهای بهداشتی)شیرآب3سیفون3...( 147397932,4 72434443444 13,7934443444 13,7934443444

 121140 لوازم تنظیف و مواد شوینده)صابون3مایع دستشویی3مایع ظرف شویی3پودرهای شوینده3...( 9399934,73,92 0392439013444 14321434443444 14321434443444

 121149 لوازم مصرفی خدمات شهری)تابلو و...( 1342937043444 24434443444 2319,34443444 2319,34443444

 ,12114 لوازم یدکی)مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آالت و تجهیزات( 14397939203,99 934,134443444 943,9934443444 943,9934443444

 121147 لوازم مصرفی اداری )کاغذ3مقوا و لوازم التحریر...( 9392237023299 9392030943444 11301934443444 11301934443444

 121142 موادغذائی 9322139793229 9349234443444 934,934443444 934,934443444

 121149 لوازم آتش نشانی 9432943444 99344434443444 0399234443444 0399234443444

 121114 بذر3نهال3سم و لوازم باغبانی 293,443444 12234443444 24434443444 24434443444

 121111 دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی 92397437,4 934443444, 24434443444 24434443444
 

رئیس شورای اسالمی شهر بوشهر    شهردار بندر بوشهر     مدیر اداره برنامه و بودجه     مدیر مالی شهرداری      
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تابعه یسازمانها و بوشهر بندر یشهردار یقیتلف 1041 سال مصوب/ یشنهادیپ بودجه  
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 استان :  بوشهر شهرستان :   بوشهر
 

  بندی طبقه کد  شرح 1999 قطعی عملکرد 1044 مصوب  1041 پیشنهاد 1041 مصوب

 121112 لوازم خواب و پوشاک 143,293,013999 10302237,43944 0372034443444 0372034443444

 121194 سایر 243492329,3992 931,934443444 031,934443444 031,934443444

 121244 هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی 130,939193444 9,344239943444 119311934443444 119311934443444

 121241 مطالعه و پژوهش های ماموریت های شهرداری 10430943444 9344434443444 9344434443444 9344434443444

 121242 تهیه برنامه های راهبردی و میان مدت 4 1394434443444 1344434443444 1344434443444

 121249 بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری 4 2344434443444 14344434443444 14344434443444

 121240 مطالعه و پژوهش های اجتماعی فرهنگی 4 13,2,31443444 14344434443444 14344434443444

 121249 حق التالیف و حق الترجمه 4 19434443444 9344434443444 9344434443444

 ,12124 هزینه های آموزشی شهروندان 4 7374434443444 11344434443444 11344434443444

 121247 هزینه های آموزشی کارکنان 79739293444 7309434443444 2394434443444 2394434443444

 121242 خرید کتاب3نشریات3نرم افزارهای رایانه ای3فیلم های ویدیوئی و سایر لوازم و ابزار مشابه 97432943444 300732943444, 10399134443444 10399134443444

 121249 هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای آموزشی 1,131023444 2032,934443444 90342234443444 90342234443444

 121944 حق عضویت 4 4 4 4

 121941 حق عضویت سازمانها و موسسات بین المللی 4 4 4 4

 121942 پرداختهایی که به موجب قراردادها و یا تعهدات شهرداری .... 4 4 4 4

 121044 اجاره و کرایه 29327032123919 90340934443444 199399,34443444 199399,34443444

 121041 اجاره زمین و اراضی 4 19434443444 4 4

 121042 اجاره ساختمان و سایر مستحدثات 10329934443444 19392934443444 20394234443444 20394234443444

 121049 اجاره ماشین آالت و تجهیزات 13,9234293279 7344434443444 19302934443444 19302934443444

 121040 کرایه وسائط نقلیه 19394932293494 19399434443444 117399034443444 117399034443444

 121049 کرایه لوازم و ابزار مختلف 1,39443442 24434443444 93,7734443444 93,7734443444

هزینه های تامین مالی و دارایی -فصل سوم  9,34,43,02 17234443444 2934443444 2934443444  194444 

 194144 هزینه های تامین مالی و دارایی 9,34,43,02 17234443444 2934443444 2934443444

 194141 کارمزد وام های داخلی 4 4 4 4

 194142 کارمزد وام های خارجی 4 4 4 4
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 194149 کارمزد اوراق مشارکت 4 4 4 4

 194140 کارمزد سایر اوراق 9,34,43,02 7139443444 1934443444 1934443444

 194149 جرائم و هزینه های دیرکرد 4 14434443444 4 4

 194194 سایر 4 39443444, 1434443444 1434443444

یارانه -فصل چهارم  4 4 4 4  104444 

 104144 کمک زیان سازمان های وابسته3شرکتهای تابعه و موسسات انتفاعی وابسته به شهرداری 4 4 4 4

 104141 کمک زیان شرکت های تابعه و موسسات انتفاعی 4 4 4 4

قانون شهرداری(20کمک زیان سازمان های وابسته)مطابق با ماده  4 4 4 4  104142 

 104244 پرداخت مابه التفاوت قیمت کاالها و خدمات 4 4 4 4

 104241 یارانه بلیط 4 4 4 4

 104242 یارانه خرید اتوبوس و مینی بوس 4 4 4 4

 104944 پرداخت های انتقالی غیر سرمایه ای)هزینه ای( 4 4 4 4

قانون شهرداری( 20پرداخت های انتقالی به سازمان های وابسته)مطابق با ماده  4 4 4 4  104941 

 104942 پرداخت های انتقالی به موسسات انتفاعی و شرکت های تابعه 4 4 4 4

کمک های بالعوض -فصل پنجم  197310239193929 111342434443444 29304434443444 29304434443444  194444 

 194144 کمک مالی به سازمان های وابسته3موسسات انتفاعی و شرکت های تابعه 107321439123929 74344434443444 24344434443444 24344434443444

قانون شهرداری( 20کمک به سازمان های وابسته )مطابق با ماده  4 4 4 4  194141 

 194142 کمک به موسسات و شرکت های تابعه 107321439123929 74344434443444 24344434443444 24344434443444

 194244 کمک مالی به اشخاص حقوقی 2322930413444 91349434443444 00304434443444 00304434443444

 194241 تامین اعتبارات بودجه شورای اسالمتی شهر 2349,31043444 12344434443444 19324434443444 19324434443444

%قانون14تامین اعتبارات اجرای قانون نوسازی از محل درآمد  4 19434443444 24434443444 24434443444  194242 

 194249 کمک به کتابخانه ها 4 0394434443444 9344434443444 9344434443444

(OGNکمک به سازمان های مردم نهاد) 4 94434443444 94434443444 94434443444  194240 

 194249 کمک به مراکز غیردولتی و خانواده ها برای نگهداری و توتنبخشی معلولین و سالمندان و بیماران روانی مزمن 4 9344434443444 344434443444, 344434443444,

 ,19424 حمایت از برنامه های مدیریت محله 4 24434443444 94434443444 94434443444
 

رئیس شورای اسالمی شهر بوشهر    شهردار بندر بوشهر     مدیر اداره برنامه و بودجه     مدیر مالی شهرداری      
 

 
جعفر پورکبگانی  نام و نام خانوادگی :     

 
حسین حیدری  نام و نام خانوادگی :     

 
بهاره آرمات    نام و نام خانوادگی :     

 
حسین دیری زاده   نام و نام خانوادگی :     

 

تاریخ و امضا :    تاریخ و امضا :     تاریخ و امضا :     تاریخ و امضا :      
 

 

 
 



 

  
 

تابعه یسازمانها و بوشهر بندر یشهردار یقیتلف 1041 سال مصوب/ یشنهادیپ بودجه  
 

 

هزینه ای -فرم مصارف به تفکیک فصول اقتصادی    
 

 

9از  7صفحه :  
  

 

 واحد ارقام : ریال
 

 استان :  بوشهر شهرستان :   بوشهر
 

  بندی طبقه کد  شرح 1999 قطعی عملکرد 1044 مصوب  1041 پیشنهاد 1041 مصوب

 194247 کمک به موسسات خصوصی 72732,13444 9344434443444 9344434443444 9344434443444

 194242 کمک به بخش عمومی 4 9344434443444 9344434443444 9344434443444

 194294 سایر 4 94434443444 9344434443444 9344434443444

 194944 کمک مالی به اشخاص حقیقی 91934443444 14349434443444 29344434443444 29344434443444

 194941 کمک به خسارت دیدگان حوادث غیرمترقبه 14434443444 1394434443444 1394434443444 1394434443444

 194942 ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر 4 9344434443444 9344434443444 9344434443444

های تشویقی هدایا و پرداخت 4 24434443444 94434443444 94434443444  194940 

 194949 کفن و دفن اموات بالصاحب 4 1344434443444 1344434443444 1344434443444

 194994 سایر 01934443444 0399434443444 17344434443444 17344434443444

رفاه اجتماعی -فصل ششم  247329232903909 977309131293127 992312434443444 992312434443444  1,4444 

 1,4144 بیمه و بازنشستگی 147390939923292 109372731403492 124397934443444 124397934443444

 1,4141 بازنشستگی)سهم شهرداری( 4 23,4434443444 0309934443444 0309934443444

 1,4142 حق بیمه سهم شهرداری)مشمولین قانون تامین اجتماعی( 147390939923292 192304,31923492 174322234443444 174322234443444

 1,4149 بیمه خدمات درمانی شاغالن)سهم شهرداری( 4 23,2439123444 9314234443444 9314234443444

 1,4140 بیمه عمر کارکنان )سهم شهرداری( 4 2314434443444 9349234443444 9349234443444

 1,4244 کمک های رفاهی کارمندان 22390931,43902 127319132,73420 979390934443444 979390934443444

 1,4241 بن ها و کمک های غیرنقدی 023000324232,1 141310737293444 294344434443444 294344434443444

 1,4242 حق عائله مندی3اوالد 193227399434,2 193442394931,1 2,320034443444 2,320034443444

 1,4249 هزینه غذا 4 2344434443444 193,7434443444 193,7434443444

 1,4240 کمک هزینه ایاب و ذهاب 4 232143,443444 1322434443444 1322434443444

 1,4249 کمک هزینه مهدکودک 9,34443444 939903,493444 2344434443444 2344434443444

 ,1,424 بیمه جامع مسئولیت مدنی 9939743444, 9344434443444 2344434443444 2344434443444

 1,4247 بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران 7391432793972 21390239193444 92394134443444 92394134443444

 1,4242 کمک هزینه درمان)دارو3پزشکی3دندانپزشکی3صورتحساب بیمارستان و...( 232723,293914 14319239923929 9309934443444 9309934443444

 1,4249 کمک هزینه تحصیلی 2132993997 2371139,23444 2344434443444 2344434443444
 

رئیس شورای اسالمی شهر بوشهر    شهردار بندر بوشهر     مدیر اداره برنامه و بودجه     مدیر مالی شهرداری      
 

 
جعفر پورکبگانی  نام و نام خانوادگی :     

 
حسین حیدری  نام و نام خانوادگی :     

 
بهاره آرمات    نام و نام خانوادگی :     

 
حسین دیری زاده   نام و نام خانوادگی :     

 

تاریخ و امضا :    تاریخ و امضا :     تاریخ و امضا :     تاریخ و امضا :      
 

 

 
 



 

  
 

تابعه یسازمانها و بوشهر بندر یشهردار یقیتلف 1041 سال مصوب/ یشنهادیپ بودجه  
 

 

هزینه ای -فرم مصارف به تفکیک فصول اقتصادی    
 

 

9از  2صفحه :  
  

 

 واحد ارقام : ریال
 

 استان :  بوشهر شهرستان :   بوشهر
 

  بندی طبقه کد  شرح 1999 قطعی عملکرد 1044 مصوب  1041 پیشنهاد 1041 مصوب

 1,4214 هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه3کفن و دفن و مراسم ترحیم 9,39403444 9434443444, 24939443444 24939443444

 1,4211 کمک هزینه ازدواج 1,034443444 13,273,443444 2394939443444 2394939443444

 1,4212 هزینه های ورزشی کارکنان 02932743444 2310934443444 0344434443444 0344434443444

 1,4219 حق پس انداز کارکنان 4 94434443444 74434443444 74434443444

 1,4210 هزینه رفاهی مسکن 4 4 4 4

 1,4294 سایر 21341934243444 14394434443444 9344434443444 9344434443444

 1,4944 کمک های رفاهی بازنشستگان 11344930703949 00391232113991 99324434443444 99324434443444

 1,4941 حق عائله مندی3اوالد و عیدی بازنشستگان 739923,273409 14304434443444 14344434443444 14344434443444

 1,4942 بیمه خدمات درمانی بازنشستگان 23707329,3,92 9304,37023291 0394434443444 0394434443444

 1,4949 پرداخت بیمه درمان و مکمل بازنشستگان ,,99,391039 14434443444 4 4

 1,4940 پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان 093,003,72 14434443444 24434443444 24434443444

 1,4949 کمک هزینه ازدواج فرزندان بازنشستگان 9934423444 24434443444 24434443444 24434443444

 ,1,494 کمک رفاهی بازنشستگان 4 94344434443444 24344434443444 24344434443444

 1,4994 سایر ,2193729392 94930,93744 94434443444 94434443444

سایر هزینه ها -فصل هفتم  149397231993992 199341934443444 292374934443444 292374934443444  174444 

 174144 دیون 93,1932713299, 142394434443444 19,3,4434443444 19,3,4434443444

 174141 دیون بامحل 93,1932713299, 144344434443444 199344434443444 199344434443444

 174142 دیون بالمحل 4 94434443444 1314434443444 1314434443444

فوق لعاده عمران شهردار -دیون با محل  4 1324434443444 1394434443444 1394434443444  174149 

 174140 دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی 4 1344434443444 1344434443444 1344434443444

 174244 هزینه های متفرقه 9937,232223279 92391934443444 1,2314934443444 1,2314934443444

 174241 حق سنوات کارکنان 2937,232223279 943,4434443444 140324934443444 140324934443444

 174242 بازخرید خدمت کارکنان 4 4 4 4

 174249 پاداش پایان خدمت 4 4 4 4

 174240 هزینه مطالبات مشکوک الوصول 4 4 4 4
 

رئیس شورای اسالمی شهر بوشهر    شهردار بندر بوشهر     مدیر اداره برنامه و بودجه     مدیر مالی شهرداری      
 

 
جعفر پورکبگانی  نام و نام خانوادگی :     

 
حسین حیدری  نام و نام خانوادگی :     

 
بهاره آرمات    نام و نام خانوادگی :     

 
حسین دیری زاده   نام و نام خانوادگی :     

 

تاریخ و امضا :    تاریخ و امضا :     تاریخ و امضا :     تاریخ و امضا :      
 

 

 
 



 

  
 

تابعه یسازمانها و بوشهر بندر یشهردار یقیتلف 1041 سال مصوب/ یشنهادیپ بودجه  
 

 

هزینه ای -فرم مصارف به تفکیک فصول اقتصادی    
 

 

9از  9صفحه :  
  

 

 واحد ارقام : ریال
 

 استان :  بوشهر شهرستان :   بوشهر
 

  بندی طبقه کد  شرح 1999 قطعی عملکرد 1044 مصوب  1041 پیشنهاد 1041 مصوب

 174249 عوارض اجباری )مانند عوارض شهرداری( 4 4 4 4

 ,17424 جرائم دولتی 4 4 4 4

 174247 آراء محکومیت های قضایی3جرایم و عوارض دادگاه ها 14344434443444 19344434443444 24344434443444 24344434443444

 174242 پرداختهای مربوط به جبران صدمات یا لطمات ناشی از سوانح طبیعی 4 94434443444 94434443444 94434443444

 174249 پرداخت به کارکنان غیرشاغل ... 4 4434443444, 24434443444 24434443444

 174214 پرداخت های جبرانی در خصوص صدمات شخصی یا ملکی وارد آمده واحدهای اجرایی شهرداری 4 94434443444 94434443444 94434443444

 174211 اقالم غیرمترقبه 4 9344434443444 9344434443444 9344434443444

 174212 هزینه جبران خسارت 4 14434443444 1344434443444 1344434443444

 174219 پرداختی بابت سپرده های مطالبه نشده ضبط شده 4 14434443444 14434443444 14434443444

 174210 بیمه مسئولیت جامع شهروندان 4 1934443444 9344434443444 9344434443444

های تکلیفی عملکرد )فعالیت های غیر ذاتی( مالیات 4 4 4 4  174219 

 174294 سایر 4 2314434443444 29344434443444 29344434443444

 جمع  13,29394,39213474 93492399434443444 93244344434443444 93244344434443444
 

 

رئیس شورای اسالمی شهر بوشهر    شهردار بندر بوشهر     مدیر اداره برنامه و بودجه     مدیر مالی شهرداری      
 

جعفر پورکبگانی   نام و نام خانوادگی :    حسین حیدری    نام و نام خانوادگی :    بهاره آرمات      نام و نام خانوادگی :    حسین دیری زاده     نام و نام خانوادگی :     
 

تاریخ و امضا :    تاریخ و امضا :     تاریخ و امضا :     تاریخ و امضا :      
 

 

 
 

 


