
 شهرداری بافق 5931گزارش عملکرد مالی سال 

 نکاتی در خصوص گزارش مالی

تفاوت بین درآمد های وصولی و هزینه کرد مربوط به مازاد سنواتی است که به دوره مالی بعد منتقل می  -5

 شود.

درصد پیش  06درصد و سهم اعتبارات عمرانی حداقل  06سهم اعتبارات جاری در شهرداریها حداکثر  -2

درصد  51شده است که با توجه به عملکرد مالی شهرداری بافق این سهم در بخش عمراین بیش از بینی 

 کل درآمد می باشد که یک مزیت فوق العاده برای شهرداری بافق می باشد.

عملکرد مالی شهرداری طی دوره ای یک ماهه به شورای اسالمی شهر در سال می باشد)درآمد و هزینه(  -9

اهه به استانداری منعکس شده و گزارش ساالنه به اطالع عموم شهروندان می رسد و طی دو دوره شش م

 که مطابق سالهای با سالهای قبل گزارش مذکور به اطالع شهروندان می رسد.

کلیه درآمد های شهرداری در قالب قوانین و مقررات موضوعه و نیز تمامی هزینه گردهای شهرداری بر  -0

 انجام می گیرد.اساس بخشنامه و بودجه مصوب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (5931گزارش عملکرد مالی شهرداری بافق)سال 

 (5بخش اول: درآمدها)جدول شماره 

 )ریال(شرح شرح ردیف

 908,838,500,200 درآمدهای جذب شده 5

 

 بخش دوم: هزینه ها

 الف: هزینه های عمرانی

 (2هزینه های تملک امالک واقع در مسیر طرح های عمرانی)جدول شماره  .5

 (9هزینه های واحد عمران)جدول شماره  .2

 (0هزینه های خدمات شهری)جدول شماره  .9

 (1هزینه های فضای سبز)جدول شماره  .0

 (0ب: هزینه های جاری)جدول شماره 

 ج: سایر هزینه ها

 

 جمع کل هزینه ها

 

 ریال(هزینه های انجام شده ) شرح ردیف

 86,560,813,550 واحد ارزیابی و تملک امالک 5

 595,965,051,110 واحد عمران 2

 23,956,530,015 واحد خدمات شهری 9

 03,859,010,030 واحد فضای سبز 0

 10,338,202,800 هزینه های جاری 1

 52,058,509,955 سایر هزینه  0

 905,600,166,503 جمع



 بخش اول: در آمد های جذب شده

 (5جدول شماره )

 

 

 

 

 

 

 درآمدهای جذب شده شرح ردیف

  ریال()

 111,199,281,121 شهرداری از مالیات برارزش افزوده(سهم )عوارض فروش کاال 1

 8,911,919,8,1 تفکیکی ... و عوارض ساختمانی شامل پروانه ساخت تجاری و مسکونی وسطح شهر 1

 11,222,211 عوارض کسب  ,

 181,812,189,, عوارض پارکینگ 8

 819,981,1,1,, عوارض خودرو 5

 15,121,1,1,811 وصولی متمرکز وزارت کشورعوارض  1

 2,1,,119,818,89 درصد فروش محصوالت تولیدی معادن 1سهم شهرداری از محل  1

 1,112,151,588 عوارض تغییر کاربری امالک 9

و غیر منقول شامل فروش ضایعات و بهای واگذاری زمین  عوارض فروش اموال منقول 2

 معوض طرحهای عمرانی 

5,281,915,195 

, ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های 188کوششی)کمیسیون ماده سایرعوارض  18

 عمرانی شهرداری, عوارض کسب و ...

15,8,1,18,,128 

 18,888,888,888 وام 11 

 ,25,,,11,299,1 عوارض آسفالت شکافی معابر سطح شهر ناشی از حفاری شرکتها وافراد 11

 11,121,911,111, جمع



 در مسیر طرح های عمرانی واحد ارزیابی و تملک امالک

 (2جدول شماره )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ریال(هزینه های انجام شده شرح ردیف

1 

میدان امام بلوار میرغنی زاده حد فاصل ایستگاه راه آهن تا 

  حسن)ع(

  پارکینگ بلوار مسجد جامع و مهدیه 1

  وحشی بافقی بلوار ,

 18,188,152,911 بلوارکشاورز 8

  بلوار شهدا 5

  خیابان شهید حبیبیان)پیرمراد( 1

  بلوار حد فاصل میدان امام حسین)ع( تا بلوار شهدا 1

جمع کل                                    18,188,152,911 



 (9واحد عمران)جدول شماره 

 )ریال(هزینه های انجام شده شرح                           ردیف

 745,588,844 و جویها مرمت و پوشش انهار  5

 000,222,222 بهسازی مسیلهای داخل شهر دفع آبهای سطحی و  2

 
  خیابان پشت مدرسه شهیدرجایی 

 
  خیابان فرهنگ 

 
  محوطه حاشیه بلواربسیج زیرسازی

 45,580,780,088 بلوارمیرغنی زاده راه آهن تا امام حسن و آسفالت 9

 
  ایستگاه مبارکه تا پارک آبشار معابرکوچه ها 

  خیابان وحشی بافقی   

  لکه گیری و ترمیم گسترده معابر  

  بلوار انقالب   

 
  تکمیل خیابان مهدیه  ساماندهی 

 58,702,,54,587 ابان امام رضاخی پیاده رو سازی  0

 
 سطح شهر 

 خیابان شهید تفکری
 

 موزاییک فرش خیابان مسجدجامع

 
 شامل

موزاییک فرش قسمتهایی از خیابان عدالت, شهرک مناجات, 

 خیابان دارایی و ...
 

 5,705,558,057 بافت قدیم و تاریخی سطح شهر  1

 
  ,باقرآبادبلوار  از جمله تهیه طرحهای ترافیکی 

 55,884,722, میرغنی زاده بلوارآیت ا...  0

 
  و ... طرح بهبود ترافیک و اصالح هندسی میادین,  

8 
تفرجگاه آبشار از جمله تأسیسات برق رسانی, آب رسانی, توسعه و  

 00,288,444,0,8 نگهداری فضای سبز, احداث زیرگذر و احداث فاز اجرایی

 502,522,222 خرید ماشین آالت عمرانی  5

 828,5,5,,8,78 احداث پارک بانوان  3

 527,088,475 تعمیرات کشتارگاه  56

 
 505,025,758,887 جمع کل    



 (0جدول شماره )ریهخدمات شواحد 
 

 

 

 (1جدول شماره )واحد فضای سبز

 )ریال(هزینه های انجام شده شرح ردیف

 951,,9,288,18, توسعه  فضای سبز شهر وپارکها 1

و بلوارها از جمله)بلوار کشاورز و قطعه سوم بلوار میادین  روشنایی پارکها, 1

 آیت ا... بلوار میرغنی زاده(

9,958,,28,111 

 1,212,111,518 فضای سبزآب های  تجهیز چاه ,

فضای سبزشهری و تاسیسات کم فشار و تحت  مکانیزه احداث شبکه آبیاری 8

 فشار 

 158,128,,82,11 جمع کل                                     

 

 

 

 )ریال(هزینه های انجام شده شرح ردیف

 1,218,191,888 )جهت آبهای سطحی باران(حفر چاههای جذبی 1

 121,191,112,, مبلمان شهری و تجهیز پارکها 1

 215,888,,1,11 شورای ترافیکبا توجه به مصوبات نصب عالئم ترافیکی  8

 خط کشی معابر و خیابانها   

 125,581,188 رنگ آمیزی جداول سطح شهر 5

 185,928,888 تابلو کوچه ها وراهنمای شهری خرید و نصب 1

 12,958,111,115 جمع آوری ودفن بهداشتی زباله 1

 1,8,188,888 خرید وسایل نقلیه جهت خدمات شهری 9

 158,8,8,888 اسباب بازی در سطح شهر خرید و نصب  2

 1,911,851,111 مستان بهشت حسین ا کلیه امور مربوط به آر 18

 18,128,151,,12 جمع کل                              



 (0شماره جدول )هزینه های جاری

 خدمات شهری خدمات اداری شرح هزینه های جاری

 1,2,1,,,121 121,299,189,, حقوق, اجرت, دستمزد 1ماده 

 198,119,881,, 588,,18,112,11 مزایا, فوق العاده ها و کمکها 1ماده

 121,881,181 195,9,1,191 ماموریت, هزینه سفر, حمل و نقل و ارتباطات ,ماده 

 881,519,588 118,588,,11 اجاره بها, و کرایه 8ماده 

 95,,,11,111,82 11,118,,12,,18 خدمات قراردادی 5ماده 

 525,899,,11 1,821,919,929 سوخت,آب و برق 1ماده 

 188,189,,28 1,188,129,881 مواد و لوازم مصرف شدنی 1ماده 

ماده 

11 

 111,888,888 182,911,118 ماشین آالت و وسایط نقلیه

ماده 

1, 

 818,888,,18 29,818,888, کاالی مصرف شدنی

ماده 

11 

هزینه شورای  -کمک وپرداختهای دیگر به بخشهای عمومی

شهر و کتابخانه ها )نیم درصد کل درآمد شهرداری با استناد 

 بایستی به کتابخانه ها پرداخت شود(قانون 

8,,91,281,559 158,888,888 

ماده 

11 

 1,9,558,888 5,881,888,, کمک و پرداختهای دیگر به اشخاص حقیقی

ماده 

12 

 1,852,859,112 811,,,1,811,8 پرداختهای انتقالی به کارکنان

ماده 

18 

 8 1,8,118,888 دیون و تعهدات

 818,,12,111,11 5,118,1,2,1,1, جمع کل

 58,221,111,181 مجموع کل هزینه های خدمات اداری و شهری

 1841 هزینه های جاری به کل بودجه درصد

 


