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 کد حساب

 

 

 عناوین درآمدها

 

پیش بینی وصول 

در بودجه یا متمم 

 بودجه یا 

 بودجهاصالح 

 

 قطعی و تخصیصیوصولی 

 

 

 مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی

 وصولی کسری  وصولی اضافه  اعتبارات سرمایه ای عمومیاعتبارات  وصولی  جمع

  درآمدهای عمومی 114           114

 663/178/535/1 560/599/408/70 774/771/174/39 061/170/630/74 795/461/784/97 000/000/517/64 )درآمدهای مستمر(درآمدهای ناشی از عوارض عمومی  114

 319/189/154 0 757/776/11 609/784/15 481/810/78 000/000/707 درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری 110

 470/917/691 000/893/661 505/954/733/1 463/003/884 370/980/619/7 000/000/650/7 بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری 110

 000/400/304 995/669/971 999/939/165/1 998/909/571/1 995/869/849/7 000/000/777/7 درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری 111

 000/000/870/7 0 0 0 0 000/000/870/7 کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی 110

 304/179/545/4 197/968/471 774/975/777/1 333/891/333/7 889/818/889/3 000/000/007/10 دارائیهااعانات ، کمکهای اعطائی و  110

 518/989/378/17 937/090/476/77 590/889/607/63 676/711/389/41 716/101/597/106 000/000/700/46 مجموع درآمدهای عمومی

  سرمایه ایمنابع حاصل از واگذاری دارائی  114          110

 488/859/161/1 0 317/170/378 0 317/170/378 000/000/700/1 قانون شهرداری 414ماده  114

 000/400/573/7 0 000/600/754/1 0 000/600/754/1 000/000/000/6 فروش اموال غیر منقول 110

 488/659/847/3 0 317/770/436/1 0 317/770/436/1 000/000/700/7 گذاری دارائی سرمایه ایمجموع منابع حاصل از وا

  منابع حاصل از واگذاری دارائی مالی 114         110

 000/000/000/7 0 0 0 0 000/000/000/7 وام های دریافتی 114

 000/000/000/7 0 0 0 0 000/000/000/7 صل از واگذاری دارائی مالیمجموع منابع حا

 604/649/196/71 937/090/476/77 107/610/060/67 676/711/389/41 774/471/679/104 000/000/000/57 مجموع کل
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 ارقام به ریال                                          هزینه های پرداختی با برآورد اعتباراتصورت مقایسه  – هزینهصورت جامع                                                    4114 اولشش ماهه 

 

 حسابکد 

پیش بینی اعتبار در  عناوین هزینه ها

بودجه یا متمم بودجه 

 یا اصالح بودجه

 مقایسه برآورد با پرداخت قطعی هزینه های قطعی پرداخت شده

 کسری اعتبار اضافه اعتبار اعتبارات سرمایه ای اعتبارات عمومی جمع هزینه قطعی

 0 745/134/864/30 789/713/510/74 166/470/663/15 533/843/173/66 000/000/000/57 هزینه ها )اقتصادی( 014

 0 745/785/613/6 000/740/017/1 533/546/879/1 533/076/857/7 000/417/788/5 کالبدی و شهرسازی 104

 0 977/809/737/8 611/770/567/8 446/471/493/10 057/707/634/19 000/017/957/75 محیط زیست و خدمات شهری 100

 0 950/474/936 000/000/56 730/301/670/1 730/301/696/1 700/978/678/7 ایمنی و مدیریت بحران 100

 0 488/513/881/8 558/775/784/16 036/464/589/7 817/703/354/15 700/915/775/74 حمل و نقل و ترافیک 101

 0 446/678/465/7 600/007/850/1 934/737/645 334/761/335/7 000/000/987/5 خدمات مدیریت 100

 0 573/909/637/7 000/860/671 765/570/717 765/790/436 000/700/045/3 اجتماعی و فرهنگی 100

 0 365/376/346/70 735/337/530/36 344/670/447/35 577/367/377/44 000/000/000/57 جمع عملیاتی

 

 رئیس شورای اسالمی شهر                                                                                                 شهردار و رئیس دستگاه                                                                                                             مدیر مالی                 

 اسمعیل حیدرملک   یدرضا تقوی                                                                                                                ملکه ثقفی                                                                                                                  حم                 


