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شهزداری احوذآباد

تفزیغ بودجه  6هاهه اول 5922

صفحه 5

خالصه تفزیغ بودجه و تؼادل درآهذ و هشینه ها

درآهذ و هنابغ حاصل شذه و تخصیص به اػتبارات جاری و ػوزانی
کذ

شزح

جوغ

175

درآهذهای ػووهی

47/421/599/155

ارقام به ریال

هشینه ها و اػتبارات هصزف شذه به تفکیک جاری و ػوزانی

سهن اػتبار جاری

کذ

شزح

سهن اػتبار جاری

جوغ

سهن اػتبار ػوزانی
775
175

هنابغ حاصل اس واگذاری

774

دارائی سزهایه ای

4/229/717/777

هجووع درآهذها

49/410/509/155

هوجودی ها (هاساد) اول دوره هالی

59/121/241/110

کوک اػتبارات جاری به ػوزانی

977/777

اػتبارات دریافتی اس سایز هوسسات و

7

سهن اػتبار ػوزانی

55/661/110/642

175

1/641/616/514

775

7

175

4/229/717/777

774

55/661/110/642

هشینه های ػووهی

1/460/161/224

7
تولک دارائیهای سزهایه ای

7

1/516/261/657

1/516/261/657
هجووع هشینه ها

56/141/191/674

55/651/616/514
7

47/910/161/716

59/121/241/110

جوغ درآهذها هواسنه با هشینه ها و
هوجودی آخز سال

96/014/174/611

سایز پزداخت ها

7

7

7

7

هشینه اس هحل اػتبارات دریافتی اس سایز

7

هوسسات و دستگاه ها

1/460/161/224

جوغ هشینه ها هواسنه با درآهذها و

41/151/196/666

هوجودی آخز سال

امير مالی

شىردار
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7
47/910/161/716

9/177/245/690
دستگاه ها

1/460/161/224
1/516/261/657

هوجودی ها (هاساد) آخز دوره هالی

( ) 9/177/645/690

1/460/161/224

7

7

7
96/014/574/611

1/460/161/224
41/151/196/666
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فزم  -5-5خالصه کل بودجه
هنابغ
ردیف

شزح

1

درآمدوای ناشی از غيارض غميمی(درآمدوای مصتمر)

2

درآمدوای ناشی از غيارض اختصاصی شىرداری

هصارف
هبلغ هصوب

تفزیغ بودجه

ردیف

شزح

درآهذها

هبلغ هصوب

تفزیغ بودجه

هأهوریت ها
13/500/000/000

16/209/480/482

1

کالبدی و شىرشازی

2/281/917/000

605/500/000

110/000/000

78/752/513

2

محیط زیصت و خدمات شىری

6/086/916/500

5/771/696/410

3

بىاء خدمات و درآمدوای ميشصات انتفاغی شىرداری

1/670/000/000

1/432/855/170

3

ایمنی و مدیریت بحران

598/458/500

8/550/000

4

درآمدوای حاصله از وجيه و اميال شىرداری

1/140/000/000

1/006/885/946

4

حمل و نقل و ترافیک

7/783/833/500

1/143/738/000

5

کمکىای اغطائی دولت و شازمانىای دولتی

250/000/000

0

5

خدمات مدیریت

5/421/124/500

514/884/200

6

اغانات ،کمکىای اغطائی و دارائیىا

3/630/000/000

1/566/159/700

6

اجتماغی و فرونگی

327/750/000

112/600/000

جمع کل مأميریت وا

22/500/000/000

8/156/968/610

تبصره پرداخت دیين قطػی شده شنياتی

0

0

جمع کل درآمدوا

20/294/133/811 20/300/000/000

جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارائی شرمایه ای

1/700/000/000

2/993/040/000

جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارائی مالی

500/000/000

0
جمع کل مصارف شىرداری

22/500/000/000

8/156/968/610

جمع کل منابع شىرداری
کصری درآمد بر وزینه شال جاری (شىرداری)

0

0

مازاد درآمد بر وزینه شال جاری(شىرداری)

0

15/130/205/201

منابع شازمان وا (ماده )84

0

0

مصارف شازمان وا (ماده )84

0

0

منابع شرکت وا و ميشصات

0

0

مصارف شرکت وا و ميشصات

0

0

جمع منابع شرکت وا ،ميشصات و شازمان وا

0

0

جمع مصارف شرکت وا  ،ميشصات و شازمان وا

0

0

کصری درآمد بر وزینه شال جاری (شرکت وا و )...

0

0

مازاد درآمد بر وزینه شال جاری(شرکت وا و )...

0

0

کصر می شيد ارقامی که دو بار منظير شده اشت

0

0

کصر می شيد ارقامی که دو بار منظير شده اشت

0

0

مصارف بيدجه شىرداری و شازمان وا و شرکت وای وابصته

22/500/000/000

8/156/968/610

0

15/130/205/201

منابع بيدجه شىرداری و شازمان وا و شرکت وای وابصته
کصری درآمد بر وزینه شال جاری (کل بيدجه تلفیقی)

23/287/173/811 22/500/000/000

23/287/173/811 22/500/000/000
0

مازاد درآمد بر وزینه شال جاری(کل بيدجه تلفیقی)

0

امير مالی

شىردار

ملکه ثقفی

حمیدرضا تقيی
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