بودجه سال  1399سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس
فرم درآمد
مبناي برآورد

دوره هاي قبل
وصولي قطعي/
کد اصلي

عنوان اصلي کدفرعي

عنوان فرعي

جزئیات

کد جزء

وصولي قطعي

بودجه مصوب

پیش بیني

سال 97

سال 98

سه ماهه آخر
سال 98

1-1

67,800,000

فروش  /دریافت شناسنامه ساختماني

18,450,000

12,000,000

پیشنهاد براي

وصولي قطعي
نه ماهه اول سال

سال بعد

سرجمع

98

24,000,000

36,000,000

45,000,000

فروش  /دریافت سایر کاالها  -بازرگاني (انواع کانکس ،انواع المان

1-2

،صنایع روشنایي ،انواع چمن مصنوعي ،انواع گونه های درختي و

80,000,000

کود و بذر چمن  ،ماشین آالت راه سازی  ،رنگ و عالئم ترافیکي ،

5,000,000,000

5,000,000,000

-

5,000,000,000

30,000,000,000

قطعات و الیه های بتني )

1-3

1

-

-

-

-

-

30,000,000,000

فروش  /دریافت انجام امور خدماتي شهرداری مرودشت بصورت حجمي

64,852,240,591

24,582,970,291

-

32,777,293,720

32,777,293,720

-

فروش  /واحدهای آپارتماني پردیس به ازای بدهي سازمان

-

25,000,000,000

25,000,000,000

-

25,000,000,000

-

فروش  /دریافت دوربین پایش تصویری شهرداری گراش

-

-

-

10,479,885,600

10,479,885,600

-

فروش  /دریافت تجهیزات شهربازی به شهرداری شیراز (پروژه دراک)

-

13,500,000,000

-

-

-

-

133,500,000

-

-

-

-

-

فروش  /دریافت پلیمر اصالح شده قیر

درآمد حاصل از فروش کاال

فروش  /دریافت بابت فروش وسایل شهربازی و بهره برداری از شهربازی ( منطقه  5و ) 10

مدیر مالی

1-4

فروش  /دریافت منافع خرید و فروش وسایل شهربازی و بهره برداری ازشهربازی آزادی

20,000,000,000

1-5

فروش  /دریافت پروژه خرید چرخ و فلک جهت شهربازی لوناپارک

2,000,000,000

مدیر عامل

رئیس هیات مدیره

بودجه سال  1399سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس
1

فرم درآمد

درآمد حاصل از فروش کاال

مبناي برآورد

دوره هاي قبل
وصولي قطعي/
کد اصلي

عنوان اصلي کدفرعي

عنوان فرعي

کد جزء

جزئیات

وصولي قطعي

بودجه مصوب

پیش بیني

سال 97

سال 98

سه ماهه آخر
سال 98

1-6

فروش  /دریافت خرید و فروش آسفالت پلیمری

1-7

فروش  /دریافت پروژه های حجمي شهرداریهای استان

پیشنهاد براي

وصولي قطعي
نه ماهه اول سال

سال بعد

سرجمع

98

10,000,000,000

59,356,493,390

10,000,000,000

-

-

-

-

2,490,243,371

2,679,500,000

-

-

-

8,200,000,000

1-8

درآمد  /دریافت از لوناپارک

29,649,960,328

58,000,000,000

3,308,253,327

33,082,533,274

36,390,786,601

43,668,943,922

1-9

درآمد  /دریافت پروژه معدن

20,149,351,049

30,000,000,000

5,892,440,530

19,641,468,433

25,533,908,963

40,000,000,000

1-10

درآمد  /دریافت پروژه بیمه تکمیلي شهرداریها

24,106,919,324

40,000,000,000

6,109,560,000

20,365,200,000

26,474,760,000

39,634,842,179

1-11

درآمد  /دریافت پروژه طراحي و اجرای آبنما و نورپردازی شهری

-

-

-

-

-

5,000,000,000

فروش  /حاصل از برگزاری نمایشگاهها و همایشها

درآمد حاصل
از فعالیتهاي
عملیاتي

1

درآمد حاصل از فروش کاال
درآمد  /دریافت پروژه ویدیومپینگ شهرداری شیراز

64,201,095,000

-

-

-

581,635,785

-

-

757,160,000

757,160,000

-

1-12

درآمد  /دریافت پروژه های عمراني و اجرایي شهرداریها

-

-

-

-

-

30,000,000,000

1-13

درآمد  /دریافت پروژه تفکیک وبازیافت زباله شهرداریها

-

200,000,000

-

-

-

6,000,000,000

درآمد  /دریافت حاصل از حق العمل پروژه فروش سایر کاالهای مورد نیاز شهرداری ( بازرگاني )

درآمد حاصل از فروش خدمات

مدیر مالی

مدیر عامل

رئیس هیات مدیره

بودجه سال  1399سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس

درآمد حاصل
از فعالیتهاي

فرم درآمد

عملیاتي

مبناي برآورد

دوره هاي قبل
وصولي قطعي/
کد اصلي

عنوان اصلي کدفرعي

عنوان فرعي

کد جزء

درآمد حاصل از فروش خدمات

جزئیات

وصولي قطعي

بودجه مصوب

پیش بیني

سال 97

سال 98

سه ماهه آخر
سال 98

1

مدیر مالی

پیشنهاد براي

وصولي قطعي
نه ماهه اول سال

سال بعد

سرجمع

98

درآمد  /دریافت بابت فروش پسماند زباله مرودشت پس از مدیریت تفکیک از مبدا

-

6,000,000,000

-

-

-

-

1-14

درآمد  /دریافت پروژه ایجاد مجتمع تعمیرگاهي ماشین آالت سبک و سنگین

-

-

-

-

-

800,000,000

1-15

درآمد  /دریافت راه اندازی نیروگاه خورشیدی

-

-

-

-

-

7,800,000,000

درآمد  /دریافت قرارداد جمع آوری و تنظیف در منطقه  Aمرودشت

-

17,939,385,000

-

23,919,180,000

-

-

1-16

درآمد  /دریافت تهیه طرح ها و بسته های اقتصادی شهرداریهای فارس

2,000,000,000

1-17

درآمد  /دریافت ارائه خدمات برگزاری تورهای آموزشي و انگیزشي برای شهرداریهای استان

6,000,000,000

1-18

درآمد  /دریافت ایجاد و احداث سایت تفکیک زباله و تولید برق ازشیرابه های زباله در صدرا

9,000,000,000

1-19

درآمد  /دریافت تهیه اپلیکیشن جامع شهرداری ها

3,000,000,000

1-20

درآمد  /دریافت پروژه ساختمان مدیریت بحران استانداری

درآمد حاصل از فروش کاال

41,336,949,653

مدیر عامل

78,455,000,000

20,000,000,000

16,822,349,411

36,822,349,411

64,565,656,364

رئیس هیات مدیره

بودجه سال  1399سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس
فرم درآمد
مبناي برآورد

دوره هاي قبل
وصولي قطعي/
کد اصلي

عنوان اصلي کدفرعي

عنوان فرعي

کد جزء

جزئیات

وصولي قطعي

بودجه مصوب

پیش بیني

سال 97

سال 98

سه ماهه آخر
سال 98

آالت

درآمد  /دریافت اجاره انبار اکبرآباد  /مغازه زند

وصولي قطعي
نه ماهه اول سال

سال بعد

سرجمع

98

162,000,000

226,800,000

56,700,000

170,100,000

226,800,000

1,674,189,908

1,946,400,000

546,660,550

1,486,366,972

2,033,027,522

درآمد  /دریافت حاصل از اجاره ماشین آالت و رستوران غار

درآمد حاصل از اجاره اموال و ماشین

پیشنهاد براي

1,904,640,000

درآمد  /دریافت حاصل ازفروش دارایی های
نگهداری شده برای فروش
درآمد  /دریافت حاصل از بابت فروش دارایی های
ثابت مشهود ونامشهود

درآمد  /دریافت حاصل از فروش

درآمد  /دریافت پروژه ساخت پارکینگ

سرمایه گذاری در امالک و اموال
1-21

-

-

-

-

-

60,000,000,000

55,077,196,196

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120,000,000,000

34,165,784,653

23,000,000,000

16,052,169,000

16,052,169,000

20,000,000,000

درآمد  /دریافت بابت ارزش افزوده ساختمان تجاری اداری زند

درآمد  /دریافت حاصل از فروش واحد پروژه چنچنه
1

3,657,633,334

-

-

-

-

درآمد حاصل از فروش کاال
درآمد /حاصل از فروش واحد تجاری چنچنه

درآمد  /دریافت حاصل از فروش اموال (باغشهر صدرا)

سایر منابع
تامین اعتبار

مدیر مالی

مدیر عامل

رئیس هیات مدیره

بودجه سال  1399سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس
فرم درآمد
مبناي برآورد

دوره هاي قبل
وصولي قطعي/
کد اصلي

عنوان اصلي کدفرعي

کد جزء

عنوان فرعي

جزئیات

وصولي قطعي

بودجه مصوب

پیش بیني

سال 97

سال 98

سه ماهه آخر
سال 98

درآمد  /دریافت حاصل از فروش سرمایه

-

گذاری های بلند مدت و کوتاه مدت

-

پیشنهاد براي

وصولي قطعي
نه ماهه اول سال

سال بعد

سرجمع

98

-

-

-

سایر منابع
تامین اعتبار

-

سود ناشي از فروش سرمایه گذاری در سهام شرکت ها

56,373,677

988,240

47,618

190,472

238,090

سود سرمایه گذاری در شرکت شیراز همیار

-

1,021,045,460

1,021,045,460

-

1,021,045,460

2,812,500,000

سود سرمایه گذاری در شرکت نمایشگاههای فارس

-

12,516,000,000

6,022,002,101

-

6,022,002,101

8,029,336,134

سود سرمایه گذاری در شرکت همیارپردیس

-

15,000,000,000

15,000,000,000

-

15,000,000,000

27,053,728,223

سود سرمایه گذاری در شرکت شهرراز

125,124,073

200,000,000

200,000,000

-

200,000,000

623,253,222

سود سرمایه گذاری درشرکت آتي شهر

-

-

-

-

-

-

-

-

50,000,000,000

درآمد  /دریافت حاصل از کارمزد و سود سپرده ها ( بانک ملت و بانک پاسارگاد )

درآمد حاصل از وجوه و بازده سرمایه
گذاری ها

1

درآمد حاصل از فروش کاال

درآمد حاصل از فعالیت های تامین مالي

جمع

مدیر مالی

-

دریافت تسهیالت
درآمد حاصل از ارزش افزوده معدن دوکوهک

سایر منابع

-

401,924,490,332

مدیر عامل

-

-

365,286,538,991

88,168,709,586

297,613

175,577,896,882

239,827,426,468

648,138,197,656

رئیس هیات مدیره

