
• بودجه ی سال 89	
• هزینه های جاری و عمرانی	
• درآمدها	
• امالک	



آمار هزینه های عمرانی شهرداری تبریز در سال 1389
مصوب شورای اسالمی شهر

بودجه 12 ماهشرح 
1.530.300.000برنامه توسعه شهری 

84.700.000برنامه هدایت و دفع آبهای سطحی 
706.950.000برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری 

17.750.000برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهری 
547.900.000برنامه بهبود محیط شهری 

286.800.000برنامه ایجاد اماكن ورزشی، فرهنگی، تفریحی و توریستی
144.800.000برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیالت شهری 

21.400.000ایجاد تاسیسات درآمد زا 
104.200.000هزینه های پیش بینی نشده دیون عمرانی 

3.444.800.000جمع

ارقام به هزار ریال
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آمار عملکرد عمرانی شهرداری تبریز در 10 ماه سال 1389  

عملکرد 10 ماهشرح 
 557.746.723برنامه توسعه شهری 

28.481.743برنامه هدایت و دفع آبهای سطحی 
498.731.348برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری 

16.603.583برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهری 
285.320.905برنامه بهبود محیط شهری 

88.445.447برنامه ایجاد اماكن ورزشی، فرهنگی، تفریحی و توریستی
45.538.121برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیالت شهری 

19.560.232ایجاد تاسیسات درآمد زا 
92.980.537هزینه های پیش بینی نشده دیون عمرانی 

1.633.408.639جمع
ارقام به هزار ریال
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1389ماه سال 10آمار مقایسه ای بودجه و عملکرد عمرانی در 

)ارقام به هزار لایر(

مبلغشرح
2.870.666.666ماهه10بودجه مصوب 

1.633.408.639ماهه10عملکرد 
56.90نسبت عملکرد به بودجه
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آمار مقایسه ای بودجه و عملکرد عمرانی در 10 ماه سال 1389

مبلغشرح
2.870.666.666بودجه مصوب 10 ماهه

1.633.408.639عملکرد 10 ماهه
56.90%نسبت عملکرد به بودجه

ارقام به هزار ریال

بودجه عمرانی

عملكرد عمرانی
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آمار هزینه های جاری و عمرانی کالنشهر تبریز 1389

مبلغشرح
1.228.200.000هزینه های جاری

3.444.800.000هزینه های عمرانی

ارقام به هزار ریال

1389های جاری و عمرانی کالنشهر تبریز هزینهآمار 

)ارقام به هزار لایر(

مبلغشرح
1.228.200.000هزینه های جاری

3.444.800.000هزینه های عمرانی
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آمار مقایسه ای درآمدهای شهرداری تبریز در 10 ماه سال 89

مبلغشرح
 3.894.166.666درآمد مصوب 10 ماهه

2.768.462.059درآمد وصولی 10 ماهه
71%نسبت وصولی به مصوب

89ماه سال 10مقایسه ای درآمدهای شهرداری تبریز در آمار 

)ارقام به هزار لایر(

مبلغشرح
3.894.166.666ماهه10درآمد مصوب 

2.768.462.059ماهه10وصولی 
71نسبت وصولی به مصوب
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امالک

ش��هر دارای عرصه های مختلفی اس��ت ك��ه برخی از آنه��ا تحت مالكیت 
شهرداری ها قرار دارند. این امالک می توانند به عنوان فرصت ها و امكانات، 
در جهت توس��عه بهینه در نظر گرفته شوند. برنامه ریزی به منظور استفاده 
بهینه از امالک بر اساس دانش مدیریت امالک و همچنین اختیارات قانون 
شهرداری ها جهت كاربری های عام یا آورده شهرداری در پروژه های مشاركتی 

مورد نظر این بخش از مجموعه ی بزرگ شهرداری هاست. 
زمین بعنوان یكی از فاكتورهای تعیین كننده در توسعه ی شهری بسیار حائز 
اهمیت اس��ت و مدیریت ام��الک راهبردی ویژه ای را می طلبد . بر اس��اس 

ویژه گی های یک سازمان عمومی كه تامین كننده منافع مردمان است . 
مدیریت امالک ش��هرداری ها با رویكردی متف��اوت می تواند با بهره گیری از 
قوانین و مقررات در جهت ارتقاء س��طح كاربرد امالک پروژه های ش��خص را 

تعریف نماید.
ب��ا ای��ن مختصر نگاهی داری��م به عملكرد ش��هرداری تبری��ز در حوزه های 

استمالک و توافقات به منظور رفع نیازمندی های شهری :
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 تحویل ملك تجاری و اداری به شهرداری منطقه 6 جهت استفاده . 5
خدمات ش�هری آن منطقه به ارزش ح�دود 6 میلیاردریال )ملك 

تجاری به مساحت 994/90 مترمربع واقع در بخش 6 تبریز(

خرید و تحویل خانه تاریخی ختایی ها جهت استفاده ی فرهنگی. 6

 اتمام مراحل تجمیع تفکیك آذربایجان . 7

 شروع عملیات تجمیع تفکیك کشتارگاه قدیم . 8

 تحویل زمین جهت انتقال میدان دام از محل کشتارگاه قدیم به . 9
میدان آذربایجان و حد شرقی آجی چای 

ارس�ال لیس�ت صاحبان ح�ق و حق�وق در پارک کوهس�تان به . 10
کارشناس رسمی دادگستری و اخذ قیمت گذاری در جهت توافق 

با صاحبان حق و حقوق 

 خرید خانه آیت اله بنی فضل جهت بنیاد فرهنگی آیت اله بنی فضل  . 1

توافق با بنیاد مستضعفان در خصوص ساختمان اداری منطقه 5 به . 2
صورت تهاتر که در قبال غرامت عرصه مقرر گردید:  

 ال�ف � 18 واح�د آپارتم�ان و مبل�غ /10/000/000/000 ریال 
نق�داً و بقیه ب�ا اعمال 15درصد تخفیف پروانه س�اختمانی جمعاً 

10/431/278/612 ریال 
ب � سرقفلی 10 باب مغازه از بازار مشروطه

 توافق با یکی از مالکین اولیه سبزه میدان به ارزش 10 میلیارد  . 3

 واگذاری زمین به قطار شهری در دپوی الله به ارزش حدوداً 84 . 4
میلیارد ریال )قطعه 15 از پالک 280 به مساحت 1290 مترمربع 
و قطعه 542 از پالک 280 به مساحت 6529 مترمربع و قطعه 16 
از پالک 280 به مساحت 2750 مترمربع و پالک 7227 از پالک 

280 به مساحت 16165 مترمربع(

توافق وتملک وتحویل درسطح شهر
 از سال 85 تا 89

ارزش به ریالمساحت به مترمربع

6421831.3110.250.000.000.000
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• امور حقوقی  	
 

850 فقره 1- دادخواست های مطروحه در دیوان عدالت اداری  
250 فقره 2- نقض آرای ماده صد     
303 فقره 3- تأیید آرای ماده صد از طرف دیوان عدالت اداری   
450 فقره 4- آرایی كه منجر به صدور رای نشده و یا تجدید نظر خواهی شده 
250 فقره 5- آرای صدور دستور موقت از طرف دیوان عدالت اداری   
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•  افتتاح سومین شعبه بانك شهر در تبریز  	
 

همزمان با 29 بهمن س��الروز قیام خونین مردم تبریز،  شعبه اطبا به عنوان 
سومین شعبه بانک شهر در  تبریز افتتاح و به بهره برداری رسید.

 
با توجوه به اینكه مشاركت در پروژه های فنی ، عمرانی ، خدماتی و فرهنگی 
در شهرداری ها یكی از اهداف بانک شهر می باشد افتتاح شعبه های مختلف 
این بانک  در تبریز عالوه بر ایجاد كارآفرینی موجب رشد و توسعه اقتصادی و 

افزایش سرمایه گذاری در این شهر خواهد شد.
تمامی اعتبارات ، سپرده ها و منابع مالی موجود در بانک های شهر متعلق 
به همان شهر و شهرداری بوده و منابع موجود در هر شهر صرف طرح ها ، 

پروژه ها ، سرمایه گذاری ها و تسهیالت مورد نیاز همان شهر می شود .


