
 

 شهرداری احمدآببد

 9317سبل  دوممبهه  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  جوع

 8 352/982/3 8 587/675/4 587/675/4 848/658/7 وظیفه خذمات اداری  11555

 8 882/530/0 8 275/809/0 257/809/0 068/240/2 وظیفه خذمات ضهری 11555

 8 766/679/0 324/338/7 8 324/338/7 888/988/8 برنامه برنامه ریسی توسعه ضهری 11555

 8 228/78 663/70 8 663/70 888/058 برنامه هذایت و دفع آبهای سطحی داخل ضهری  11555

 8 895/635 085/504/4 8 085/504/4 888/048/5 برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور ضهری  11555

 8 828/806/3 963/622/2 8 963/622/2 888/458/6 بهبود محیط ضهریبرنامه  11551

 اماکن و فضاهای برنامه ایجاد  11556

 ورزضی و فرهنگی و توریستی

888/588 688/807 8 688/807 8 688/207 

 8 358/330 750/78 8 750/78 888/288 برنامه ایجاد سایر تأسیسات و تسهیالت ضهری 11557

 8 888/68 8 8 8 888/68 برنامه ایجاد تأسیسات درآمذ زا 11558

 655/557 599/986/9 555/556/56 999/999/6 517/855/55 555/155/55 جوع 

 

 رئیس شورای شهر                                                                  مسئول امور مبلی                                                                                     شهردار احمدآببد                                                

 اسمبعیل حیدر ملک                                                                      ملکه ثقفی                                                                                               حمیدرضبتقوی                                                     

 



 

 احمدآببدشهرداری 

 9317سبل  دوممبهه  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

 اضافه وصولی وصولیکسری  سهن اعتبارات عورانی سهن اعتبارات جاری  هزینه قطعی  جوع

 8 508/707/4 292/002/2 889/678/4 483/782/7 888/580/03 درآمذهای مستمر وصولی توسط سایر موسسات 99555555

 8 386/32 685/953 838/439/0 704/280/3 888/485/3 عوارض بر ساختمانها و اراضی 99555555

 8 895/73 063/00 742/06 985/37 888/088 عوارض بر پروانه کسب فروش و خذمات  99555559

 8 680/099 209/488/0 8 209/488/0 888/688/0 درآمذهای اختصاصی وصولی توسط ضهرداری و سایر موسسات  99555555

 8 888/588 8 8 8 888/588 سهمیه از عوارض وصولی متمرکس  99555555

 8 285/003 550/038 862/092 605/230 888/424 درآمذ ناضی از بهاء خذمات ضهرداری 99555555

 8 642/747 942/388 404/280 257/583 888/358/0 درآمذ تأسیسات ضهرداری 99555555

 8 948/375 630/089 420/064 853/374 888/558 درآمذ حاصل از وجوه ضهرداری  99559555

 8 252/688 659/394 988/440 647/726 888/245/0 درآمذ حاصل از اموال ضهرداری 99559555

 282/884/3 8 282/684/4 888/688 282/384/5 888/388/2 کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی 99551555

 8 888/5 8 8 8 888/5 اعانات و کمک های اهذائی اضخاص و سازمانهای خصوصی 99556555

 826/48 8 539/946/3 288/703 826/658/2 888/608/2 اموال و دارائیهایی که به طور اتفاقی به ضهرداری تعلق می گیرد 99556555

 8 334/893 776/087/3 8 776/087/3 888/888/2 فروش اموال ضهرداری  99557555

 8 888/888/3 8 8 8 888/888/3 سایر منابع 99557555

 559/555/5 555/519/55 995/999/51 566/159/8 557/979/59 555/155/55 جوع 

 

 رئیس شورای شهر                                                                  مسئول امور مبلی                                                                                     شهردار احمدآببد                                                

 اسمبعیل حیدر ملک                                                                      ملکه ثقفی                                                                                               حمیدرضبتقوی                                                     


