
  رئيس شوراي اسالمي  شهردار

  نام و نام خانوادگي :

  تاریخ و امضا :

  نام و نام خانوادگي :

  تاریخ و امضا :

 نعمت اله دانایي عليرضا بهادري  زهرا نيك رواني

  تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهاي کشور

  مدیر مالي شهرداري

  نام و نام خانوادگي :

  تاریخ و امضا :

  رئيس اداره برنامه و بودجه

  نام و نام خانوادگي :

بودجه مصوب سال 1400 شهرداري بهبهان - منطقه مرکزي

واحد ارقام : ریال

صفحه 1: از 8
فرم : مصوب درآمد

شهرستان :   بهبهاناستان :  خوزستان

مصوب 1399عملکرد قطعي 1398
عملکرد قطعي 3 ماهه

آخر 1398

عملکرد قطعي 9 ماهه

اول 1399
سرجمع 

مصوب 1400پيشنهاد 1400
ميانگين نرخ رشد 5 ساله

شرحکد طبقه بندي

مبناي بر آورددوره هاي قبل

درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي 1100000696,660,000,0000001,712,894,000,0001,712,894,000,000 0

عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده 1101000468,020,000,0000001,080,400,000,0001,080,400,000,000 0

384,020,000,000000400,000,000,000400,000,000,000عوارض بر کاال و خدمات 1101010 0

80,000,000,000000680,000,000,000680,000,000,000عوارض آالیندگي 1101020 0

000000عوارض متمرکز (فرآورده هاي نفتي،سيگار و شماره گذاري) 1101030 0

4,000,000,000000400,000,000400,000,000عوارض خودروهاي سواري و سایر وسائط نقليه 1101040 0

000000عوارض بليط (حمل و نقل هوایي،زميني،دریایي) 1101050 0

درآمدهاي ناشي از توسعه شهر 1102000198,460,000,000000561,500,000,000561,500,000,000 0

85,000,000,00000079,000,000,00079,000,000,000عوارض بر پروانه هاي ساختماني در حد تراکم (مسکوني) 1102010 0

20,000,000,000000180,000,000,000180,000,000,000عوارض بر پروانه هاي ساختماني در حد تراکم (غيرمسکوني) 1102020 0

39,460,000,00000072,000,000,00072,000,000,000عوارض بر پروانه ساختماني مازاد بر تراکم (مسکوني) 1102030 0

20,000,000,0000008,000,000,0008,000,000,000عوارض بر پروانه ساختماني مازاد بر تراکم (غيرمسکوني) 1102040 0

5,000,000,0000005,100,000,0005,100,000,000عوارض بر بالکن و پيش آمدگي 1102050 0

4,000,000,00000030,000,000,00030,000,000,000عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي عمران و توسعه شهري 1102060 0

0000100,000,000100,000,000عوارض قطع اشجار 1102080 0

0000300,000,000300,000,000عوارض صدور مجوز حصارکشي و دیوار کشي براي امالک فاقد مستحدثات 1102090 0

000000عوارض و درآمدهاي وصولي در حریم شهرها 1102110 0

000000عوارض آتش نشاني ساختمان هاي 9 طبقه و باالتر (درهنگام صدور پروانه) 1102140 0

000000عوارض چشمههاي معدني 1102150 0

000070,000,000,00070,000,000,000درآمد ناشي از عدم امکان تامين پارکينگ 1102160 0

000022,000,000,00022,000,000,000عوارض اتمام مهلت عمليات ساختماني موضوع تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي 1102170 0
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بودجه مصوب سال 1400 شهرداري بهبهان - منطقه مرکزي

واحد ارقام : ریال

صفحه 2: از 8
فرم : مصوب درآمد

شهرستان :   بهبهاناستان :  خوزستان

مصوب 1399عملکرد قطعي 1398
عملکرد قطعي 3 ماهه

آخر 1398

عملکرد قطعي 9 ماهه

اول 1399
سرجمع 

مصوب 1400پيشنهاد 1400
ميانگين نرخ رشد 5 ساله

شرحکد طبقه بندي

مبناي بر آورددوره هاي قبل

25,000,000,00000095,000,000,00095,000,000,000سایر 1102900 0

درآمدهاي ناشي از حمل و نقل 1103000700,000,000000900,000,000900,000,000 0

700,000,000000132,000,000132,000,000بهاي خدمات صدور و تمدید پروانه تاکسيراني 1103010 0

000000عوارض موتور سيکلت ها 1103020 0

000000بهاي خدمات ناشي از صدور پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل بار 1103030 0

0000508,000,000508,000,000درآمد اتوبوسراني و ميني بوسراني 1103040 0

000000بهاي خدمات ناشي از صدور پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل مسافر 1103050 0

0000110,000,000110,000,000عوارض ناشي از اجراي ماده 15 رسيدگي به تخلفات رانندگي 1103060 0

000000عوارض ناشي از اجراي ماده 23 رسيدگي به تخلفات رانندگي 1103070 0

000000عوارض ثبت نام و تجدید آزمایش رانندگي (گواهينامه رانندگي،معاینه چشم و سایر) 1103080 0

000000عوارض صدور ،تمدید و تعویض گواهينامه 1103090 0

000000عوارض ناشي از اجراي ماده 9 قانون حمل و نقل ریلي شهرهاي باالي 500 هزارنفر 1103110 0

000000عوارض حاصل از اجراي طرح هاي ترافيکي 1103120 0

( 000000عوارض ( 1103130 0

000000عوارض ساليانه وانت بار 1103140 0

0000150,000,000150,000,000سایر 1103900 0

درآمدهاي ناشي از بهره برداري از فضاي شهر 110400029,480,000,00000070,094,000,00070,094,000,000 0

15,000,000,0000006,544,000,0006,544,000,000عوارض نوسازي 1104010 0

1,000,000,00000000عوارض سطح شهر 1104020 0

00002,000,000,0002,000,000,000عوارض ساليانه بانکها و موسسات اعتباري 1104030 0

3,000,000,00000000عوارض اسناد رسمي (حق الثبت) 1104040 0
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  نام و نام خانوادگي :
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مصوب 1399عملکرد قطعي 1398
عملکرد قطعي 3 ماهه

آخر 1398
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شرحکد طبقه بندي

مبناي بر آورددوره هاي قبل

480,000,000000330,000,000330,000,000عوارض صدور مجوز احداث دکل،آنتن،تاسيسات مخابراتي و شهري 1104050 0

عوارض بر مشاغل و حرف (بر اساس نوع شغل، محل استقرار ملك و مساحت)

دائمي
5,000,000,0000001,000,000,0001,000,000,000 1104060 0

5,000,000,000000220,000,000220,000,000عوارض بر تابلوهاي تبليغات محيطي به غيراز تابلوهاي معرفي در حد مجاز 1104070 0

000000درآمد ناشي از خسارت وارده به اموال عمومي شهر 1104080 0

000000حق انتفاع از بهره برداري موقت 1104090 0

000000عوارض صدور، تمدید و تعویض گذرنامه 1104100 0

000060,000,000,00060,000,000,000سایر 1104900 0

درآمدهاي ناشي ازعوارض اختصاصي شهرداري 1200000000010,211,000,00010,211,000,000 0

درآمدهاي اختصاصي 1201000000010,211,000,00010,211,000,000 0

000000درآمد هتل،مهمانسرا،پالژ وسایر مراکز رفاهي و تفریحي شهرداري 1201010 0

00001,100,000,0001,100,000,000درآمد پارک ها 1201020 0

000000درآمد حاصل از فروش گل و گياه و سایر محصوالت 1201050 0

000000درآمد مراکز فرهنگي 1201060 0

00005,000,000,0005,000,000,000درآمد غسالخانه و گورستان 1201080 0

000000بهاي خدمات فضاي سبز 1201090 0

00002,600,000,0002,600,000,000بهاي خدمات مدیریت پسماند 1201100 0

000011,000,00011,000,000درآمد ناشي از خسارات وارده به اموال اختصاصي شهرداري 1201110 0

000000درآمد سایر سازمانهاي وابسته به شهرداري 1201120 0

00001,500,000,0001,500,000,000سایر 1201900 0



  رئيس شوراي اسالمي  شهردار

  نام و نام خانوادگي :

  تاریخ و امضا :

  نام و نام خانوادگي :

  تاریخ و امضا :
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شهرستان :   بهبهاناستان :  خوزستان

مصوب 1399عملکرد قطعي 1398
عملکرد قطعي 3 ماهه

آخر 1398

عملکرد قطعي 9 ماهه

اول 1399
سرجمع 

مصوب 1400پيشنهاد 1400
ميانگين نرخ رشد 5 ساله

شرحکد طبقه بندي

مبناي بر آورددوره هاي قبل

بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري 130000015,000,000,00000067,367,000,00067,367,000,000 0

بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري 130100015,000,000,00000047,123,000,00047,123,000,000 0

14,000,000,00000017,000,000,00017,000,000,000بهاي خدمات آسفالت و لکه گيري و ترميم حفاري 1301010 0

00007,000,000,0007,000,000,000بهاي خدمات کارشناسي 1301020 0

0000150,000,000150,000,000بهاي خدمات صدور معاینه فني خودرو 1301030 0

000012,000,000,00012,000,000,000بهاي خدمات فني 1301040 0

000000بهاي خدمات بازرگاني 1301050 0

000000بهاي خدمات پيمانکاري 1301060 0

000073,000,00073,000,000بهاي خدمات آماده سازي 1301070 0

1,000,000,0000001,100,000,0001,100,000,000بهاي خدمات صدور مجوز تعمييرات اساسي ساختمان 1301080 0

000000بهاي خدمت اتباع بيگانه 1301100 0

0000300,000,000300,000,000بها خدمات جمع آوري نخاله هاي ساختماني 1301110 0

00006,000,000,0006,000,000,000بها خدمات ایمني و آتش نشاني 1301120 0

00003,500,000,0003,500,000,000سایر 1301900 0

درآمد حاصل از تاسيسات شهرداري 1302000000020,244,000,00020,244,000,000 0

000020,000,000,00020,000,000,000درآمد حاصل از بازیافت زباله 1302030 0

00004,000,0004,000,000درآمد حاصل از آگهي هاي تجاري و تبليغات محيطي 1302040 0

0000240,000,000240,000,000سایر 1302900 0

درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال شهرداري 140000015,220,000,00000037,120,000,00037,120,000,000 0

درآمد حاصل از اموال شهرداري 140100015,220,000,00000026,720,000,00026,720,000,000 0

15,000,000,0000006,000,000,0006,000,000,000مال االجاره ساختمان ها و تاسيسات شهرداري 1401010 0



  رئيس شوراي اسالمي  شهردار

  نام و نام خانوادگي :

  تاریخ و امضا :

  نام و نام خانوادگي :

  تاریخ و امضا :
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بودجه مصوب سال 1400 شهرداري بهبهان - منطقه مرکزي

واحد ارقام : ریال

صفحه 5: از 8
فرم : مصوب درآمد

شهرستان :   بهبهاناستان :  خوزستان

مصوب 1399عملکرد قطعي 1398
عملکرد قطعي 3 ماهه

آخر 1398

عملکرد قطعي 9 ماهه

اول 1399
سرجمع 

مصوب 1400پيشنهاد 1400
ميانگين نرخ رشد 5 ساله

شرحکد طبقه بندي

مبناي بر آورددوره هاي قبل

000020,000,000,00020,000,000,000درآمد حاصل از مراکز تفریحي و رفاهي 1401020 0

000000درآمد حاصل از کرایه ماشين آالت وسائل نقليه 1401030 0

220,000,00000000درآمد حاصل از بازارهاي روز و هفتگي 1401040 0

000000درآمد حاصل از پارکينگهاي عمومي 1401050 0

000000درآمد حاصل از سود سهام سازمان ها و شرکت ها 1401060 0

000000درآمد حاصل از واحدهاي خدماتي 1401070 0

000000درآمد حاصل از واحدهاي توليدي 1401080 0

000000درآمد حاصل از فروش محصوالت و خدمات کارخانجات شهرداري 1401090 0

000000درآمد حاصل از فروش محصوالت کارخانه آسفالت 1401100 0

0000720,000,000720,000,000سایر 1401900 0

درآمد حاصل از وجوه شهرداري 1402000000010,400,000,00010,400,000,000 0

00007,400,000,0007,400,000,000درآمد حاصل از وجوه سپرده هاي شهرداري 1402020 0

000000درآمد ناشي از حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسالمي 1402030 0

000000درآمد حاصل از اجراي ماده 59 قانون رفع موانع توليد 1402040 0

000000سود نقدي حاصل از سهام شرکتهاي پذیرفته شده در بورس یا سایر شرکت ها 1402050 0

00003,000,000,0003,000,000,000سایر 1402900 0

کمك هاي اعطائي دولت و سازمانهاي دولتي 15000005,000,000,00000055,000,000,00055,000,000,000 0

یارانه ها و کمك هاي اعطائي دولت و سازمانهاي دولتي 15010005,000,000,00000055,000,000,00055,000,000,000 0

5,000,000,00000000کمك بالعوض دولت و سازمانها و موسسات دولتي 1501010 0

000000کمك هاي دولت براي پروژه مشخص 1501040 0

000055,000,000,00055,000,000,000عوارض متمرکز دوازده در هزار گمرکي 1501050 0



  رئيس شوراي اسالمي  شهردار

  نام و نام خانوادگي :

  تاریخ و امضا :

  نام و نام خانوادگي :

  تاریخ و امضا :

 نعمت اله دانایي عليرضا بهادري  زهرا نيك رواني

  تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهاي کشور

  مدیر مالي شهرداري

  نام و نام خانوادگي :

  تاریخ و امضا :

  رئيس اداره برنامه و بودجه

  نام و نام خانوادگي :

بودجه مصوب سال 1400 شهرداري بهبهان - منطقه مرکزي

واحد ارقام : ریال

صفحه 6: از 8
فرم : مصوب درآمد

شهرستان :   بهبهاناستان :  خوزستان

مصوب 1399عملکرد قطعي 1398
عملکرد قطعي 3 ماهه

آخر 1398

عملکرد قطعي 9 ماهه

اول 1399
سرجمع 

مصوب 1400پيشنهاد 1400
ميانگين نرخ رشد 5 ساله

شرحکد طبقه بندي

مبناي بر آورددوره هاي قبل

000000کمك نقدي براي تامين قير معابر شهري 1501060 0

000000یارانه بليط 1501070 0

000000کمكهاي دولتي ( موضوع ماده 58 قانون الحاق (2 1501080 0

000000سایر 1501900 0

اعانات،کمك هاي اهدائي و دارائي ها 160000014,320,000,00000017,408,000,00017,408,000,000 0

اعانات،کمك هاي اهدائي 16010002,000,000,000000263,000,000263,000,000 0

1,500,000,00000000خودیاري شهروندان و هدایاي دریافتي 1601010 0

500,000,00000000سایر اعانات و کمك از اشخاص حقوقي 1601020 0

000000کمك ها و اعانات دریافتي از موسسات عمومي غيردولتي 1601030 0

0000263,000,000263,000,000سایر 1601900 0

درآمدهاي اتفاقي که به موجب قانون وصول مي شود 160200012,320,000,00000017,145,000,00017,145,000,000 0

000000ضبط سپرده هاي مطالبه نشده 1602010 0

300,000,00000000ضبط سپرده هاي معامالت شهرداري 1602020 0

000000درآمد حاصل از اجراي ماده 110 قانون شهرداریها 1602030 0

000000هزینه تاخير و خسارت تادیه چك 1602040 0

12,000,000,00000017,000,000,00017,000,000,000جرائم کميسيون ماده 100 1602050 0

20,000,00000060,000,00060,000,000درآمد ناشي از فروش اسناد مناقصه 1602060 0

000000مازاد درآمد بر هزینه سال قبل 1602090 0

000000درآمد ناشي از اجراي تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداري 1602100 0

000085,000,00085,000,000سایر 1602900 0



  رئيس شوراي اسالمي  شهردار

  نام و نام خانوادگي :

  تاریخ و امضا :

  نام و نام خانوادگي :

  تاریخ و امضا :

 نعمت اله دانایي عليرضا بهادري  زهرا نيك رواني

  تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهاي کشور

  مدیر مالي شهرداري

  نام و نام خانوادگي :

  تاریخ و امضا :

  رئيس اداره برنامه و بودجه

  نام و نام خانوادگي :

بودجه مصوب سال 1400 شهرداري بهبهان - منطقه مرکزي

واحد ارقام : ریال

صفحه 7: از 8
فرم : مصوب درآمد

شهرستان :   بهبهاناستان :  خوزستان

مصوب 1399عملکرد قطعي 1398
عملکرد قطعي 3 ماهه

آخر 1398

عملکرد قطعي 9 ماهه

اول 1399
سرجمع 

مصوب 1400پيشنهاد 1400
ميانگين نرخ رشد 5 ساله

شرحکد طبقه بندي

مبناي بر آورددوره هاي قبل

منابع حاصل از واگذاري دارایي سرمایه اي 2000000150,000,000,000000900,000,000,000900,000,000,000 0

ماده 101 قانون شهرداري 21000000000900,000,000,000900,000,000,000 0

0000900,000,000,000900,000,000,000درآمدهاي نقدي ناشي از اجراي تبصره 3و4 ماده 101 قانون شهرداري 2101000 0

فروش اموال غير منقول 2200000150,000,000,00000000 0

150,000,000,00000000فروش اموال غير منقول 2201000 0

فروش اموال منقول و اسقاط 2300000000000 0

000000فروش اموال منقول و اسقاط 2301000 0

فروش سرقفلي 2400000000000 0

000000فروش سرقفلي 2401000 0

فروش حقوق انتفاعي 2500000000000 0

000000فروش حقوق انتفاعي 2501000 0

سایر 2900000000000 0
منابع نقدي حاصل از فروش سهام شرکتهاي پذیرفته شده در بورس و سایر

شرکت ها
000000 2901000 0

000000سایر 2909000 0

منابع حاصل از واگذاري دارایي مالي 3000000000000 0

وام هاي دریافتي 3100000000000 0

000000وام دریافتي از وزارت کشور 3101000 0

000000تسهيالت دریافتي از بانکها و موسسات مالي و اعتباري 3102000 0

000000تسهيالت خارجي 3103000 0

انواع اوراق و اسناد 3200000000000 0

000000اوراق مشارکت 3201000 0

000000انواع صکوک 3202000 0



  رئيس شوراي اسالمي  شهردار

  نام و نام خانوادگي :

  تاریخ و امضا :

  نام و نام خانوادگي :

  تاریخ و امضا :

 نعمت اله دانایي عليرضا بهادري  زهرا نيك رواني

  تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهاي کشور

  مدیر مالي شهرداري

  نام و نام خانوادگي :

  تاریخ و امضا :

  رئيس اداره برنامه و بودجه

  نام و نام خانوادگي :

بودجه مصوب سال 1400 شهرداري بهبهان - منطقه مرکزي

واحد ارقام : ریال

صفحه 8: از 8
فرم : مصوب درآمد

شهرستان :   بهبهاناستان :  خوزستان

مصوب 1399عملکرد قطعي 1398
عملکرد قطعي 3 ماهه

آخر 1398

عملکرد قطعي 9 ماهه

اول 1399
سرجمع 

مصوب 1400پيشنهاد 1400
ميانگين نرخ رشد 5 ساله

شرحکد طبقه بندي

مبناي بر آورددوره هاي قبل

000000منابع حاصل از فروش سهام موسسات و شرکتهاي وابسته و تابعه شهرداري 3203000 0

سایر منابع 3300000000000 0

000000سایر منابع 3309000 0

0896,200,000,0000002,800,000,000,0002,800,000,000,000 0جمع


