شهزداری احوذآباد
تفزیغ بودجه  6هاهه دوم 1399

صفحه 1

خالصه تفزیغ بودجه و تعادل درآهذ و هشینه ها

درآهذ و هنابع حاصل شذه و تخصیص به اعتبارات جاری و عوزانی
کذ

شزح

جوع

401

درآهذهای عووهی

40/181/326/468

ارقام به ریال

هشینه ها و اعتبارات هصزف شذه به تفکیک جاری و عوزانی

سهن اعتبار جاری

کذ

شزح

سهن اعتبار جاری

جوع

سهن اعتبار عوزانی
001
401

هنابع حاصل اس واگذاری

002

دارائی سزهایه ای

6/903/190/938

هجووع درآهذها

47/084/517/406

هوجودی ها (هاساد) اول دوره هالی

300/015/719

کوک اعتبارات جاری به عوزانی

0

اعتبارات دریافتی اس سایز هوسسات و

0

سهن اعتبار عوزانی

20/317/695/234

501

19/863/631/234

001

0

501

6/903/190/938

002

20/317/695/234

هشینه های عووهی

14/473/208/445

0
تولک دارائیهای سزهایه ای

32/911/324/680

هجووع هشینه ها

47/384/533/125

0

0

300/015/719

0
سایز پزداخت ها

0

0

5/844/486/789
دستگاه ها
جوع درآهذها هواسنه با هشینه ها و
هوجودی آخز سال

47/384/533/125

0

0

هشینه اس هحل اعتبارات دریافتی اس سایز

0

هوسسات و دستگاه ها

14/473/208/445

جوع هشینه ها هواسنه با درآهذها و

32/911/324/680

هوجودی آخز سال
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14/473/208/445
32/911/324/680

هوجودی ها (هاساد) آخز دوره هالی

0

0
32/911/324/680

26/766/822/172
0

14/473/208/445

0

0

0
47/384/533/125

14/473/208/445
32/911/324/680
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تفزیغ بودجه  6هاهه دوم  1399شهزداری احوذآباد
فزم  -1-1خالصه کل بودجه
هنابع
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
17/970/000/000

29/179/664/291

1

کالبدی و شىرشازی

3/812/028/000

6/474/360/680

105/000/000

213/625/314

2

محیط زیصت و خدمات شىری

11/597/028/000

19/909/184/809

3

بىاء خدمات و درآمدوای ميشصات انتفاغی شىرداری

1/265/000/000

945/823/700

3

ایمنی و مدیریت بحران

683/514/000

1/296/020/083

4

درآمدوای حاصله از وجيه و اميال شىرداری

2/005/000/000

2/781/137/638

4

حمل و نقل و ترافیک

7/954/054/500

11/648/835/018

5

کمکىای اغطائی دولت و شازمانىای دولتی

750/000/000

2/984/491/000

5

خدمات مدیریت

6/961/625/500

15/484/743/248

6

اغانات ،کمکىای اغطائی و دارائیىا

5/255/000/000

4/076/584/535

6

اجتماغی و فرونگی

491/750/000

838/955/279

جمع کل درآمدوا

27/350/000/000

40/181/326/478

جمع کل مأميریت وا

31/500/000/000

55/652/099/117

جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارائی شرمایه ای

4/150/000/000

6/903/190/938

تبصره پرداخت دیين قطػی شده شنياتی

0

0

جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارائی مالی

0

0

جمع کل منابع شىرداری

31/500/000/000

47/084/517/416

جمع کل مصارف شىرداری

31/500/000/000

55/652/099/117

کصری درآمد بر وزینه شال جاری (شىرداری)

0

0

مازاد درآمد بر وزینه شال جاری(شىرداری)

0

-8/567/581/701

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

منابع بيدجه شىرداری و شازمان وا و شرکت وای وابصته

31/500/000/000

47/084/517/416

مصارف بيدجه شىرداری و شازمان وا و شرکت وای وابصته

31/500/000/000

55/652/099/117

کصری درآمد بر وزینه شال جاری (کل بيدجه تلفیقی)

0

0

0

-8/567/581/701

مازاد درآمد بر وزینه شال جاری(کل بيدجه تلفیقی)

امير مالی

شىردار

ملکه ثقفی

حمیدرضا تقيی
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