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69,731,479,18841,838,887,51327,892,591,675يصًلي تًسط ساير مؤ سسات 1100

00وًسازي % 10َسيىٍ جاري فعاليت وًسازي از محل65,237,819,79635,518,051,18229,719,768,614عًارض بر ساختماوُا ي اراضي 1200

0َسيىٍ جاري فعاليت وًسازي ازمحل درآمذ عمًمي 1,886,728,93601,886,728,936عًارض بر ارتباطات ي حمل ي وقل 1300

48,491,265,57548,491,265,575بقيٍ َسيىٍ َاي  اداري 3,454,974,9642,072,984,9781,381,989,986عًارض كسب ي پيطٍ  ي   فريش 1400

1,230,083,42301,230,083,42348,491,265,57548,491,265,575يصًلي تًسط ضُرداري  ي ساير مؤ سسات 2100

11,460,000,0006,876,000,0004,584,000,00079,715,321,99479,715,321,994سُميٍ از عًارض متمركس- درآمذَاي عًارض اختصاصي2200

12,672,587,0717,603,552,2435,069,034,828179,826,191,926درآمذ واضي از بُاي خذمات ضُر داري 3100

6,761,112,500"بروامٍ ريسي  تًسعٍ ضُري  "بروامٍ 5,473,287,3443,283,972,4062,189,314,93831000درآمذ تأسيسات ضُرداري 3200

216,542,920“َذايت يدفع آبُاي سطحي ضُري“بروام9,339,363,7905,603,618,2743,735,745,51632000ٍدرآمذ حاصل از يجًٌ ضُرداري 4100

32,589,265,330"حمل يوقل يبُبًدعبًريمريرضُري "بروامٍ 18,880,507,04711,328,304,2287,552,202,81933000درآمذ حاصل از امًال ضُرداري 4200

1,069,650,000“ ايجاد تأسيسات حفاظتي ضُرَا“ بروامٍ 4,300,000,0001,700,000,0002,600,000,00034000كمكُاي اعطايي ديلت ي  سازماوُاي ديلتي 5100

119,068,304,184"بُبًد محيط  ضُري  "بروامٍ 00035000اعاوات ي كمكُاي اَذائي اضخاظ  ي سازماوُاي خصًصي 6100

1,327,503,600"ايجاد فضاَاي يرزضي فرَىگي"بروامٍ 00036000كمك ي اعاوات دريافتي از مؤسسات عمًمي غير ديلتي 6200

2,413,425,256"ايجاد تاسيسات يتسُيالت ضُري "بروامٍ 26,398,376,46615,839,025,88010,559,350,58637000امًال ي دارائيُائيكٍ بطًراتفاقي بطُرداري تعلق ميگيرد6300

16,380,388,136“َسيىٍ َاي پيص بيىي وطذٌ "بروام13,000,001,000013,000,001,00039000ٍيامُاي دريافتي 7100

59,228,796,630059,228,796,630فريش امًال ضُرداري 7200

5,760,105,68205,760,105,682308,032,779,495ساير مىابع تأميه  اعتبار 7300

308,054,111,337131,664,396,704176,389,714,63398,524,367,912جمع  درآمدهاي شهرداري 

00098,503,036,070اعتبار دريافتي از ساير مؤسسات ي دستگاهها 

308,054,111,337131,664,396,704176,389,714,633308,054,111,337جمع درآمدها مًازوه با هسيىه ها ي مًجًدي آخر سال 

جمع هسيىه هاي شهرداري 

:       ذيحسابان شهرداري زريه شهر 

شهردار زريه شهر     رئيس اداره  مالـي و ذيحسابي                                     رئيس شوراي اسالمي شهر  زريه شهر  

بستاوكاران :  كسر ميشًد 

جمع  هسيىه ها ي مًجًدي آخر سال مًازوه با درآمد 

 شُرداري تارعايت قاوًن يآئيه وامة مالي شُرداريُا ي ساير 1396 قاوًن شُرداريُا تفريغ تًدجٍ سال67دراجراي مادٌ

پرداخت َسيىٍ َا درحذتًدجٍ مصًب تٍ تصًية مي رسذ ,  قاوًن68دستًرالعملُاي تخشىامٍ َاي مرتًطٍ ي حذ وصاتُاي مقرر درمادٌ

ميثم  محمدي   حسه عباسي مقدم                                                                                                               سعيذ وادي زادٌ

شهـــــرداري زريه شهر

1396تــفــر  يــــغ     بــًدجــه  ســــــال     

صورت مقايسه هسينه هاي پرداختي با برآورد اعتبارات 

هسينه هاي جاري و عمراني به تفكيك وظائف و برنامه هاپيش بيني درآمذها و منابع حاصل شذه و تخصيص اعتبارات جاري و عمراني

مًجًدي  آخر سال 

يظيفة  خذمات  اداري 

جمع  َسيىٍ َاي يظيفٍ خذمات اداري 

جمع  َسيىٍ َاي يظيفٍ خذمات ضُري

يظيفٍ  عمران ضُري 


