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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

3

گزارش ویژه

آیینه خدمت  6ماهه شهرداری زیارت
عوض زاده -نمی توان به راحتی از همت و پشتکار شهرداری
زیارت در اقدامات عمرانی مانند زیرسازی آسفالت ،جدول
گذاری معابر ،احداث و بهسازی مسیل های داخل شهر و
هم چنین ایجاد فضای سبز به راحتی گذشت.
در کنار این اقدامات می شود به احــداث و تجهیز
ساختمان آتــش نشانی و طــرح تملک اراضــی به
عنوان بخش ارزشمند از اقــدامــات شهرداری

واحد امور مالی
محل هزینه کرد
اقتصادی

برآورد شش ماهه اول سال ( 99میلیون
ریال)
5756

سرمایه ای

3224

جمع کل هزینه ها

8980
واحد درآمد

زیارت طی شش ماه اخیر اشاره کرد ،هر چند مطمئنا قرار داشتن کشور در وضعیت
جنگ تمام عیار اقتصادی که توسط دشمنان قسم خورده تحمیل شده است محدودیت
هایی را ایجاد کرده و شهر زیارت به عنوان میزبان مردمی غیور و شهید پرور الیق خدمات
دهی بیشتر است.
در همین ارتباط و در خصوص اقدامات انجام شده در شهرداری زیارت در بخش پروژه
های عمرانی گفت وگویی با شهردار زیارت انجام داده ایم.
مهندس «میالد عزیزی» با اشاره به این که در شش ماه نخست سال  99در مجموع 8

هزینه پروژه های عمرانی
عنوان پروژه

مبلغ (میلیون
ریال)

زیرسازی آسفالت

305

جدول گذاری معابر

28

میلیارد و  980میلیون ریال در بخش های اقتصادی و سرمایه ای هزینه ای شده است،
اظهار کرد :زیرسازی و آسفالت معابر ،جدول گذاری ،احداث و بهسازی مسیل های
داخل شهر ،ایجاد فضای سبز ،احداث و تجهیز ساختمان آتش نشانی ،خرید ماشین
آالت مورد نیاز و تملک اراضی ،خرید سخت افزار و نرم افزار و پروژه بازسازی و پوشش
انهار از جمله پروژه های عمرانی در شهر زیارت است.
وی ابراز کرد :طی شش ماه نخست امسال  19پروانه ساختمانی و  6پایان کار در شهر
زیارت صادر شده است.

محل تحقق در آمد

برآورد شش ماهه اول
سال( 99میلیون ریال)

واحد شهرسازی
فعالیت های انجام شده -استعالمات-مجوزات -جلسات

تعداد

عوارض پروانه های ساختمانی

61

صدور پروانه های ساختمانی

19

عوارض سالیانه خودرو

1186

صدور پایان کار

6

طراحی احداث و تجهیز ساختمان آتش نشانی

399

عوارض کاال و خدمات

2399

صدور گواهی عدم خالف

5

احداث و به سازی مسیل های داخل شهر

368

خرید سخت افزار و نرم افزار

133

سهم شهرداری از عوارض وصولی

4965

پروانه های آماده طرح در کمیسیون ماده 100

9

ایجاد فضای سبز

176

جرائم کمیسیون ماده 100

214

پرونده های ارسالی جهت بررسی در کمیته فنی

13

طرح تملک و اراضی و امالک مورد نیاز

857

بهای خدمات لکه گیری و ترمیم حفاری

721

استعالم دفتر اسناد

42

158

بهای خدمات کارشناسی

17

مجوز حفاری

30

281

عوارض تفکیک اراضی و ساختمان

318

استعالم ادارات و سازمان ها

73

بودجه مصوب و جمع کل
درآمد سال

مبلغ (میلیون ریال)

تحقق درآمد

10342

احداث ،بازسازی و پوشش انهار

بودجه مصوب

30000

خرید ماشین آالت

اجرای کانال آب در محالت مختلف

توسعه فضای سبز و درختکاری

تجهیز میدان شهدا به ست ورزشی

زیرسازی و آسفالت معابر شهر

نصب پایه چراغ های بلوار ولیعصر (عج)

