
 

 شهرداری احمدآببد

 9317سبل  اولمبهه  6صورت جبمع هزینه 

 ارقام به هزار ریال                                                                                         صورت مقبیسه هزینه هبی پرداختی بب برآورد اعتببرات                                                                                                                                

 

 برآورد اعتبار در بودجه  شرح درآهذ کذ حساب

 ، متمم و اصالح بودجه

 هقایسه برآورد و عولکرد قطعی هزینه های قطعی پرداخت شذه 

 اعتبار یکسر اضافه اعتبار سهن اعتبارات عورانی سهن اعتبارات جاری  هزینه قطعی  عجو

 0 802/069/5 0 198/769/2 198/769/2 000/839/7 وظیفه خذمات اداری  11555

 0 583/811/1 0 417/299/1 417/299/1 000/111/3 وظیفه خذمات ضهری 11555

 0 615/266/2 385/633 0 385/633 000/900/2 برنامه برنامه ریسی توسعه ضهری 11555

 0 300/147 700/52 0 700/52 000/200 برنامه هذایت و دفع آبهای سطحی داخل ضهری  11555

 0 031/705/5 969/894 0 969/894 000/600/6 برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور ضهری  11555

 0 407/479/3 593/670/2 0 593/670/2 000/150/6 بهبود محیط ضهریبرنامه  11551

 اماکن و فضاهای برنامه ایجاد  11556

 ورزضی و فرهنگی و توریستی

000/400 0 0 0 000/400 0 

 0 264/270 736/79 0 736/79 000/350 برنامه ایجاد سایر تأسیسات و تسهیالت ضهری 11557

 0 400/421 600/28 0 600/28 000/450 تأسیسات درآمذ زابرنامه ایجاد  11558

 5 855/175/59 985/519/8 658/568/8 197/858/8 555/555/58 جوع 
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 احمدآببدشهرداری 

 9317سبل  اولمبهه  6 درآمدصورت جبمع 

 ارقام به هزار ریال                                                                                              وصولی قطعی بب پیش بینی درآمدهبصورت مقبیسه                                                                                                                            

 

پیص بینی وصولی در  شرح درآهذ کذ حساب

 بودجه متمم اصالح بودجه
 قطعی پیش بینی یا وصولیهقایسه   وصولی قطعی یا تخصیصی

 وصولیاضافه  کسری وصولی سهن اعتبارات عورانی سهن اعتبارات جاری  هزینه قطعی  جوع

 0 485/763/5 006/287/2 509/430/3 515/717/5 000/481/11 درآمذهای مستمر وصولی توسط سایر موسسات 88555555

 0 744/699/1 102/170 154/255 256/425 000/125/2 عوارض بر ساختمانها و اراضی 88555555

 457/10 0 183/28 274/42 457/70 000/60 عوارض بر پروانه کسب فروش و خذمات  88555558

 0 969/295 031/304 0 031/304 000/600 درآمذهای اختصاصی وصولی توسط ضهرداری و سایر موسسات  88555555

 0 000/820/3 000/72 000/108 000/180 000/000/4 سهمیه از عوارض وصولی متمرکس  88555555

 0 037/183 928/41 035/64 963/105 000/289 درآمذ ناضی از بهاء خذمات ضهرداری 88555555

 0 464/637 014/245 522/367 536/612 000/250/1 درآمذ تأسیسات ضهرداری 88555555

 0 563/110 775/115 662/173 437/289 000/400 درآمذ حاصل از وجوه ضهرداری  88558555

 0 487/204 205/230 308/345 513/575 000/780 درآمذ حاصل از اموال ضهرداری 88558555

 0 573/424 427/175/1 0 427/175/1 000/600/1 کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی 88551555

 0 000/5 0 0 0 000/5 اعانات و کمک های اهذائی اضخاص و سازمانهای خصوصی 88556555

 0 147/611 538/320 315/278 853/598 000/210/1 اموال و دارائیهایی که به طور اتفاقی به ضهرداری تعلق می گیرد 88556555

 0 314/149/2 686/50 0 686/50 000/200/2 فروش اموال ضهرداری  88557555

 0 000/000/2 0 0 0 000/000/2 سایر منابع 88557555

 817/55 785/958/57 896/585/1 785/568/1 676/551/55 555/555/58 جوع 
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