
مبلغجمع اعتبارات جاري و عمراني به تفكيكمبلغ عنوان مصارف هزینه كد طبقه بنديمبلغ شرح درآمد کد درآمدی 

7,930,941,775  مصارف هزینه7,930,941,775  36,476,886,063100000  عوارض بر كاال و خدمات110101

11,146,266,182  تملك دارایي  سرمایه اي1,820,406,268  جبران خدمات کارکنان400,074,000110000  (فرآوردهاي نفتي، سيگار و شماره گذاري)عوارض متمركز110103

0  تملك دارایي  مالي4,828,625,769  استفاده از کاالها و خدمات4,683,000120000  عوارض خودروهاي سواري و سایر وسائط نقليه110104

19,077,207,957  1400جمع کل هزینه در سال 0  هزینه هاي تامين مالي و دارایي89,805,386130000  (مسكوني)عوارض بر پروانه هاي ساختماني درحد تراكم110201

1,680,516,494  1400بانک ملی  شهرداري ویست درپایان سال 0105653357008موجودي حساب 0  یارانه0140000  (غيرمسكوني)عوارض بر پروانه هاي ساختماني درحد تراكم110202

20,664,379,036  1400 پست بانک  شهرداري ویست درپایان سال 5151426525419موجودي حساب  729,500,000  کمک هاي بالعوض0150000  (مسكوني)عوارض بر پروانه ساختماني مازادبر تراكم110203

72,242,991  1400 پست بانک  شهرداري ویست درپایان سال 53000190570330موجودي حساب 539,307,120  رفاه اجتماعي0160000  عوارض بر بالکن و پيش آمدگي110205

500,000  1400موجودي حساب بانک  کشاورزی شهرداري ویست درپایان سال 13,102,618  سایر هزینه ها5,000,000170000  عوارض ارزش افزوده اجراي طرحهاي عمران و توسعه شهري110206

11,146,266,182  تملك دارایي  سرمایه اي10,000,000200000  عوارض صدورمجوز حصار ودیواركشي امالك فاقد مستحدثات110209

2,923,042,432  ساختمان و سایر مستحدثات0210000  طبقه وباالتر9عوارض آتشنشاني ساختمانهاي110214

41,494,846,478  موازنه  باردیف درآمد1400جمع كل هزینه ها،موجودیها وعلي الحسابها درپایان سال 5,750,243,950  ماشين آالت و تجهيزات0220000  درآمد ناشي از عدم امکان تامين پارکينگ110216

2,472,979,800  سایر دارائي هاي ثابت0230000  بهاي خدمات صدورپروانه شركت  و ناوگان حمل ونقل بار110303

موجودي انبار0240000  بهاي خدمات صدورپروانه شركت و ناوگان حمل ونقل مسافر110305

اقالم گران بهاء102,710,854250000  عوارض سطح شهر110401

زمين0260000  (حق الثبت)عوارض اسناد رسمي 110404

سایر دارایي هاي توليد نشده0270000  دائمي(نوع شغل،محل استقرارومساحت)عوارض برمشاغل وحرف110406

0  تملك دارایي  مالي0300000  عوارض تابلوتبليغات محيطي به جز تابلومعرفي درحدمجاز110407

0  تعهدات انتقالي سنواتي0310000  درآمد ناشي از خسارت وارده به اموال عمومي شهر110408

19,077,207,957  0  سایر درآمدهاي ناشي از بهره برداري فضاي شهر110490

6,100,000  درآمد غسالخانه و آرامستان120108

0  بهاي خدمات فضاي سبز120109

0  بهاي خدمات مدیریت پسماند120110

0  بهاي خدمات آسفالت و لکه گيري و ترميم حفاري130101

0  بهاي خدمات پيمانکاري130106

20,000,000  بهاي خدمات جمع آوری نخاله های ساختمانی 130107

0  بهاي خدمات ایمني و آتش نشاني130112

266,091,189  سایر درآمد حاصل از تاسيسات شهرداري130290

0  مال االجاره ساختمانها و تأسيسات140101

0  درآمد حاصل از ماشين آالت و تجهيزات140103

0  سود سهام شرکتهاي پذیرفته شده در بورس یا سایرشرکتها140205

1,400,000,000  (2 قانون الحاقي58موضوع ماده )کمک دولت 150108

300,000  خودیاري شهروندان و هدایاي دریافتي160101

0  ضبط سپرده هاي معامالت شهرداري160202

0  100جرائم کميسيون ماده 160205

0  درآمد ناشي از فروش اسناد مناقصه160206

0  4 و 3درآمدهاي نقدي ناشي از اجراي تبصره210100

0  فروش اموال غير منقول220100

0  فروش اموال منقول و اسقاط230100

  38,781,650,492

  2,713,195,986

  41,494,846,478

رئيس شورای اسالمی شهرویستشهردارویست مدیرمالی شهرداری 

مهدی فروغی حامد دستمزد داود ناطقی 

شهرداری ویست  جهت اطالع عموم واهالی آگهی ومنتشر ميشود 1400قانون شهرداریها ی کشوربيالن درآمد وهزینه سال 71                                                                                                                                                                                                                                              دراجرای ماده 

بدون احتساب موجودی ابتدای دوره مبلغ 1400جمع کل درآمد سال 

1401 واول سال 1400اضافه می شود موجودی  پایان سال 

با احتساب موجودی ابتدای دوره مبلغ 1400جمع کل درآمد سال 

جمع کل 


