
 شهرداری بجنورد 89گزارش جامع درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 

آئین ندمه اجرایی تشکیالت، اننخدبدت  اخلی و اموا  00اسالمی شهر اوسند و مد ه قدنون شتواااد    01مد ه  01به استناد  با    

شهر اا  و شواا   80مده اول سدل مدلی شتواااد  استالمی شهراد مبوه ایدت مرنرو وریران، ارااع لکلکر   اآم  و اریاه ش    

 اسالمی شهر بجاوا  که به تدیی  شواا اسی ه جهت آادای و تاویر افکدا لکومی به شرح ذیل الالو می ار  .

 89بودجه مصوب یکساله  ردیف
بودجه مصوب شش 

 89سال  اولماهه 

جمع کل وصولی شش 

 89سال  اولماهه 

درآمد وصولی  کاهش

 اولدر شش ماهه 

 89سال 

درصد وصولی شش 

نسبت به  اولماهه 

بودجه مصوب شش 

 89سال  اولماه 

0 111/111/011/088/0 111/111/011/800 851/100/088/208 151/850/812/080 8/05 
 

 89سال اول جمع کل وصولی شش ماهه  مبلغ وصولی 89سال  اولتوزیع درآمدهای وصولی شش ماهه  ردیف

 111/111/151/0 جرائم اانا ای 0

081/528/001/022 
 111/111/080/08 تکلک  ااایی اد  8

 - اارع افرو ه آالیا ای و اارع افرو ه حریم شهر 8

 081/528/888/088 مدلیدت بر اارع افرو ه 80مد ه  0

 000/110/121/110 000/110/121/110 سدیر لوااضدت وصولی )مادبع  اخلی( 5

 851/100/088/208 851/100/088/208 جمع کل
 

 جذب شده اولماهه  6بودجه  بودجه ساالنه شرح هزینه
درصد جذب نسبت به 

 89 اولبودجه شش ماهه 

 1/80 808/218/201/02 511/251/888/00 111/510/888/022 وظیفه خ مدت ا اا 

 81 081/080/518/880 511/808/881/800 111/088/201/181 وظیفه خ مدت شهر 

وظیفه 

لکران 

 شهر  

 8/08 180/015/801/808 111/111/101/020 111/111/181/800 مادبع  اخلی

 - 111/111/000/08 - - تکلک  اااییهد  سرمدیه ا 

 5/80 180/015/021/088 111/111/101/020 111/111/181/800 جکع

 8/88 550/885/808/051 111/111/011/800 111/111/011/088/0 جمع کل

 توضیح:  

  اص  می بدش . 8/00نسبت به  اآم  وصولی  80سدل  اولاریاه وظیفه خ مدت ا اا   ا ش  مداه  -0

  اص  است. 0/08نسبت به  اآم  وصولی  80سدل  اولاریاه وظیفه خ مدت شهر   ا ش  مداه  -8

 می بدش .  اص  0/55نسبت به  اآم  وصولی  80سدل  اولاریاه وظیفه لکران شهر   ا ش  مداه  -8

  اص  می بدش . 0/018نسبت به  اآم  وصولی ش  مداه  80سدل  اولجکع اریاه اد  ش  مداه  -0

توسط  80شتهر اا  بجاوا  تهیه شت ه استت. لدا  ا ادیدن ستدل ا  ار ااائه تفرید بو جه سدل      80ستدل   اولمواا  فوق بر مباد  ارااشتهد  شت  مداه    -5

 بجاوا ، براسی و قطعی خواا  ش . حسدبرسدن اسکی شواا  اسالمی شهر

  اآم  و اریاه اد  شواا  اسالمی شهر بجاوا  به شرح ذیل ااائه می ار  : -1

 ایدل می بدش . 081/811/080/5الف(  اآم  شواا شدمل: واایر  شهر اا ، حسده مدرا  اننقدل ار سدل قبل، مبلد 

 ایدل است. 108/821/188/8ا یف بو جه تعریف ش ه است، مبلد  00ه( اریاه شواا شدمل: اریاه اد  ا اا  و جدا  که  ا 

 ایدل می بدش . 000/180/808/8مبلد  80سدل  اولج( مدن ه  ااایی اد  جدا  شواا شدمل: موجو   بدنک اد و تاخواه ار ان،  ا ادیدن ش  مداه 

 ایدل است. 111/511/08مبلد  80 ا ادیدن ش  مداه اول سدل  مدن ه ب ایهد  جدا  شواا شدمل: حسدبهد  ار اخنای به کداکادن و الضدء شواا  (
 

 

 شورای اسالمی شهر بجنورد


