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   شماره859

8 صفحه  1000 تومان

فرهنگی، اجتماعی، اقتصاد                        ی، سیاسی و ورزشی

مقاالت افراد                         لزوما د                        ید                        گاه نشریه نیست. نشریه د                        ر ویرایش و اصالح مطالب آزاد                         است

مردم بافق از 

واحد عمران

هفته نامه سیاسی، فرهنگی ، اجتماعی،                          اقتصاد                         ی و ورزشی
صاحب امتیاز و مد                                        یر مسئول: محمد                         حسین تشکری بافقی

مد                         یر اجرایی: محمد                         حسن تشکری بافقی
اجرا:  د                         فتر هفته نامه افق کویر

گزارش عملکرد شهرداری بافق

واحد خدمات شهری- فضای سبز

واحد عمران

خط کشی ترافیکی معابر

بازسازی اساسی کشتارگاه 

دام سبک و سنگین

موزائیک فرش پیاده روهای 

سطح شهر)بلوار وحشی بافقی(

ساخت مرحله اول پارک کوثر

ساخت میدان و المان

 آیت ا...شیخ محمدتقی بافقی 

روکش آسفالت بلوار وحشی بافقی

بازسازی مجموعه تاریخی 

حوض بازو

زیرسازی و آسفالت جاده دسترسی 

چاههای آب و مجتمع گاو شیری

ساخت پیست دوچرخه سواری 

کوهستان آبشار

ساخت دریاچه تفریحی آبشار

ساخت مرحله اول پارک 

شاهد)فخریه(

گزارش عملکرد مالی 6ماه نخست سال 1397شهرداری بافق

)ریال(شرح  ردیف

127/038/960/917درآمدهای جذب شده1

گزارش عملکرد مالی 6 ماه نخست)سال 1397(          

در آمد های جذب شده   )جدول شماره 1(، هزینه های واحد ارزیابی و تملک 
امالک شهرداری بافق)جدول شماره 2(، هزینه های واحد عمران)جدول 

شماره 3(، هزینه های واحد خدمات شهری- فضای سبز  )جدول شماره 4(، 
هزینه های جاری)جدول شماره 5(

هزینه های انجام شده )ریال(شرحردیف

18/495/363/485واحد ارزیابی و تملک امالک1
42/215/572/468واحد عمران2
38/962/688/031واحد خدمات شهری و فضای سبز3
29/775/568/696هزینه های جاری4
129/449/192/680جمع5

درآمدهای جذب شده)ریال( شرحردیف
40/210/992/572عوارض فروش کاال)سهم شهرداری از مالیات برارزش افزوده(1

عوارض ساختمانی شامل پروانه ساخت تجاری و مسکونی وسطح شهر و 2
تفکیکی ...

11/830/539/096

1/155/055/038عوارض خودرو3

4/993/317/560عوارض وصولی متمرکز وزارت کشور4

28/236/004/353سهم شهرداری از محل 2 درصد فروش محصوالت تولیدی معادن5

22/869/128/070عوارض فروش اموال منقول و بهای واگذاری زمین معوض طرحهای عمرانی6

سایرعوارض کوششی)کمیسیون ماده 100، ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح 7
های عمرانی شهرداری، عوارض کسب و ...

2/563/212/817

9/837/748/261عوارض آسفالت شکافی معابر سطح شهر ناشی از حفاری شرکتها وافراد8
127/038/960/917-جمع

در آمد های جذب شده   )جدول شماره 1(

هزینه های واحد ارزیابی و تملک امالک)جدول شماره2(

هزینه های واحد خدمات شهری- فضای سبز  )جدول شماره 4(

هزینه های انجام شده)ریال(شرحردیف
484/903/000حفر چاههای جذبی1

1/494/553/984خط کشی ترافیکی و رنگ آمیزی2
2/079/244/000روشنایی پارکها و میادین3
1/078/985/857ساخت آبنما در پارکها و میادین سطح شهر4
2/968/100/875بهسازی و توسعه پارک آبشار5
نگهداری و توسعه فضای سبز سطح شهر و 6

14/368/652/922پارک های محلی 

896/200/000خرید وسایل بازی جهت پارکها7

1/103/493/867بازسازی ساختمان کشتارگاه8

14/488/553/526نظافت و جمع آوری زباله سطح شهر 9

38/962/688/031جمع10

-شرح هزینه های جاری
حقوق، اجرت، دستمزدماده 1

ماده 2
مزایا، فوق العاده ها و کمکها

ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ماده 3
ارتباطات

اجاره بها، و کرایهماده 4

خدمات قراردادیماده 5

سوخت،آب و برقماده 6

مواد و لوازم مصرف شدنیماده 7

ماشین آالت و وسایط نقلیهماده 12

کاالی مصرف شدنیماده 13

ماده 16
کمک وپرداختهای دیگر به بخشهای 

عمومی- هزینه شورای شهر و کتابخانه ها 

)نیم درصد کل درآمد شهرداری با استناد 

قانون بایستی به کتابخانه ها پرداخت شود(

کمک و پرداختهای دیگر به اشخاص ماده 17
حقیقی

پرداختهای انتقالی به کارکنانماده 19

دیون و تعهداتماده 20

جمع کل

هزینه های جاری)جدول شماره 5(

2/985/811/776

8/739/488/493

294/111/747

450/053/000
13/032/458/657

51/840/000
779/304/030
423/387/523

139/680/000

1/192/085/841
185/847/024

29/775/568/696

1/098/610/855

402/889/750

خدمات اداری و شهری

هزینه های انجام شده)ریال(شرحردیف

بلوار شهدا1

بلوار مسجد جامع2

بلوار میدان معلم تا بیمارستان3

-محالت مختلف4
خیابان آتشنشانی5

جاده باقرآباد6

واگذاری7

18/495/363/485-جمع کل                  

18/495/363/485

هزینه های واحد عمران)جدول شماره 3(

هزینه های انجام شده)ریال(شرحردیف

1

2/326/538/210ساماندهی پیاده روهای خیابان وحشی2

1/407/966/938احداث باغ ایرانی3

4/142/335/980احداث پارک کوثر و شاهد4

56/500/000/000

1/136/628/626بافت قدیمی6

599/950/000ساماندهی بهشت الحسین)ع(7

12/394/011/614هزینه های متفرقه عمرانی8

42/215/572/468جمع کل9

زیرسازی

 و 
آسفالت

 کوچه ها 

و معابر

جاده دسترسی به جاده های آب و 

مجتمع گاو شیری 

پیست دوچرخه سواری آبشار

کوچه مسجد حاج حسین

انتهای خیابان سردار شهید شاهپورزاده

بلوار وحشی

شهید تفکری 11، امام رضا3،امام علی3

محیط دریاچه شماره 2

پیاده رو سازی

اجرای باغچه ورودی

ساخت پیست دوچرخه سواری

تفرجگاه 

آبشار 

13/708/141/100

خدمات شهری وفضای سبز

بهسازی و توسعه پارک آبشار

خرید وسایل بازی کودکان

ساخت جایگاه چند منظوره استقبالروشنایی میادین و پارک ها

جدول هزینه ها


