
11000694,012,700 155,875,000        

120002,329,000     283,900,000        

130007,935,000     557,560,000        

140008,302,000     645,260,000        

15000-               77,500,000          

1600039,596,300   

752,175,000250,095,000      

47,825,000  549,905,000      

--

درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری

بها خدمات و موسسات انتفاعی

درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری

کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی

اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و دارایی های اتفاقی

رفاه اجتماعی

سایر هزینه ها

جمع هزینه های عمومی

تملک دارایی های سرمایه ای

تملک دارایی های مالی

منطقه مرکزی شهرداری/ شهرداری حمیدیا 

1401سال 

 بودجه پیشنهادی منابع و مصارف

جمع کل درآمدها100000

1400/10/30:    پیشنهاد

مصارف و اعتبارات به تفکیک بودجه اقتصادی درآمدها و منابع تامین اعتبار

طبقهشرح منابع

ارقام به هزار ریال

شرح ماموریت

جبران خدمت کارکنان

استفاده از کاال و خدمات

کمک های بالعوض

شهردار

امیر شاکری

رئیس شورا

محمدرضا جعفری نجف آبادی

مدیر مالی

محمدهادی شاهدی

بودجه پیشنهادی

300000

مصارف بودجه  منابع بودجه         800,000,000 800,000,000   

بودجه پیشنهادیطبقه

200000

درآمدهای ناشی از عوارض عمومی

 منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای

 منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی



11000694,012,700 155,875,000        

120002,329,000     283,900,000        

130007,935,000     557,560,000        

140008,302,000     645,260,000        

15000-               77,500,000          

1600039,596,300   

752,175,000250,095,000      

47,825,000  549,905,000      

      549,905,000مصارف عمرانی  250,095,000مصارف جاری#######عمرانی#######جاری

(180,600,600)180,600,600   

549,905,000        250,095,000    549,905,000عمرانی    250,095,000جاری  
800,000,000         

مدیر مالی

محمدهادی شاهدی

شهردار

امیر شاکری

رئیس شورا

محمدرضا جعفری نجف آبادی

کمک جاری به عمرانی

درصد درآمدها

 مصارف     800,000,000 منابع

جمع هزینه های عمومیجمع کل درآمدها100000

تملک دارایی های سرمایه ای منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای200000

رفاه اجتماعیدرآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری

سایر هزینه هاکمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی

اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و دارایی های اتفاقی

جبران خدمت کارکناندرآمدهای ناشی از عوارض عمومی

استفاده از کاال و خدماتدرآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری

کمک های بالعوضبها خدمات و موسسات انتفاعی

مصارف و اعتبارات به تفکیک بودجه اقتصادیدرآمدها و منابع تامین اعتبار

بودجه پیشنهادیشرح ماموریتطبقهبودجه پیشنهادیشرح منابعطبقه

منطقه مرکزی شهرداری/ شهرداری حمیدیا 

1401سال 

 بودجه پیشنهادی منابع و مصارف1400/10/30:    پیشنهاد
ارقام به هزار ریال

شهردار

امیر شاکری

رئیس شورا

محمدرضا جعفری نجف آبادی

مدیر مالی

محمدهادی شاهدی



مدیر مالی

محمدهادی شاهدی

شهردار

امیر شاکری

رئیس شورا

محمدرضا جعفری نجف آبادی


