گزارش عملکرد واحد امور مالی

فاقد عکس

مهرنوش ریگی مسئول امور مالی

محمد ابروفراخ مسئول حسابداری
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خرید ،نصب ،آموزش ( زاهدان و پیشین) و بهره برداری از نرم افزار جدید مالی از ابتدای سال 97

 _1تنظیم بودجه سال  ،97پیگیری ،تصویب در شورای شهر و ثبت در سامانه بودجه و ارسال به استانداری
 -2تنظیم و ارسال لیست بیمه ماهیانه پرسنل به تامین اجتماعی و ثبت در سامانه
 -3تنظیم و ارسال لیست بیمه ماهیانه پرسنل به تامین اجتماعی و ثبت در سامانه
 -4همکاری با حوزه ذیحسابی در تنظیم و ثبت اسناد مالی
 -5طراحی فرم و تهیه بیالن عملکرد و تراز ماهیانه شهرداری
 -6دریافت ریز حساب بانکی کلیه حساب ها در پایان هر ماه جهت کنترل هزینه ها و بررسی مغایرت های بانکی
 -7تنظیم دفاتر مالی( روزنامه کل) سال  96و ثبت  717فقره سند مالی بصورت دستی در دفاتر

 -8مکاتبه و پیگیری های مکرر جهت تعیین تکلیف بدهی سنوات گذشته شهرداری بابت معوقات بیمه تامین اجتماعی و پرسنل
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 -9تنظیم تفریغ بودجه سال  ، 96ارسال به شورای شهر  ،پیگیری تصویب و ثبت در سامانه بودجه سازمان شهرداریها

 -10ثبت نام جهت پلمپ دفتر روزنامه وکل  97برای نوشتن تمامی هزینه ها ودرامد سال)
 -11تنظیم بیالن عملکرد 6ماهه اول سال  97شهرداری وارسال به استانداری و شورای شهر
 -12اخذ مجوز حسابرسی از شورای شهر و انعقاد قرارداد با موسسه حسابرسی معتبر جهت حسابرسی
حسابهای سال  96شهرداری که در حال انجام میباشد .
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سند جدید

صدور  612سند درآمد مالی از طریق نرم افزار جدید
 الزم بذکر است از ابتدای تاسیس شهرداری ( سال  )81تا سال  97کلیه سندهای مالیبصورت دستی صادر گردیده اند و از ابتدای سال  97صدور دستی اسناد مالی متوقف و کلیه
اسناد از طریق نرم افزار جدید صادر میگردند.

سند قدیم

 پیگیری مستمر جهت انجام حسابرسی سال های  93الی  95که راکد بوده اند و دریافت گزارشات نهایی
 پرداخت بخشی از مطالبات حسابرس مربوط به حسابرسی سالهای  90و  91شهرداری
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وظیفه خدمات اداری
ردیف

شرح هزینه

عملکرد سه ماهه آخر 96

1

حقوق و مزایای کارکنان

2,247,137,197

2

عیدی کارکنان

668,951,349

3

مساعده کارکنان

100,500,000

4

بیمه کارکنان

244,860,885

5

پرداختی به شورای شهر

100,000,000

8

تقدیر از کارکنان نمونه

34,690,000

جمع کل

3,396,139,431

وظیفه خدمات شهری

8

ردیف

شرح هزینه

عملکرد سه ماهه آخر 96

1

دستمزد کارگران روزمزد

434,235,000

2

دستمزد زندانیان رای باز

15,360,000

3

عیدی کارگران

247,699,940

4

خرید یکدستگاه موتورسیکلت

35000000

5

بیمه ماشین آالت

16,106,344

6

تجلیل از آتشنشانان

6,000,000

7

اجاره مهمانسرای شهرداری

6,000,000

7

سوخت ماشین آالت

5,600,000

8

لباس فرم کارگران خدمات شهری

26,350,000

10

جمع کل

792,351,284

عمران شهری
ردیف

شرح هزینه

عملکرد سه ماهه آخر 96

1

توسعه و تجهیز ساختمان اداری

212,358,000

2

احداث سکوی تماشاگران میدان پوری

187,400,000

3

خرید برج نوری و لوازم برج نوری

241,913,000

4

خرید لوازم یدکی و تعمیرات ماشین آالت

375,758,800

5

احداث سایبان ماشین آالت

427,968,000

6

تملک اراضی

14,406,000

7

خرید  2فقره انشعاب برق

38,058,000

8

خرید یک فقره انشعاب آب

8,200,000

9

پیاده روسازی بلوار امام

74,190,000

10

دستمزد فونداسیون پایه های تابلو

9,100,000

11

بتن ریزی محوطه بازی کودکان پارک مولوی روان بد

20,000,000

12

پرداختی بابت طرح مطالعاتی سیل بند

248,000,000

13

رنگ آمیزی المان کوزه

3,000,000

14

کرایه حمل سیمان و برج نوری

40,780,400

جمع کل

1,901,132,200
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وظیفه خدمات اداری

ردیف

شرح هزینه

عملکرد سال 97

1
2
3

حقوق و مزایای کارکنان
مساعده کارکنان
بیمه کارکنان

2,499,749,271
302,000,000
749,214,549

4

هزینه ماموریت کارکنان

29,470,792

5

حق سنوات دو نفر از کارگران

100,000,000

6

پاداش کارگران و کارمندان نمونه

209,000,000

7
8
9
10

کمک به ارگانهای دولتی (هنگ مرزی )
کمک به مدارس سطح شهر
کمک به هنرمندان
کمک و تجلیل از معلمان

60,450,000
53,200,000
32,000,000
15,000,000

11

کمک به برگزاری جشن گلریزان

15,000,000

12

کمک هزینه ازدواج کارکنان

20,000,000

10

وظیفه خدمات اداری
ردیف

شرح هزینه

عملکرد سال 97

13
14
15
16

کمک به برندگان مسابقه پیش بینی بازیهای جام جهانی
حمل و نقل و تلفن و فاکس
بهای برق مصرفی شهرداری
اجاره مهمانسرای شهرداری

3,000,000
23,426,800
92,045,000
27,000,000

17

پرداختی به شورای شهر

400,000,000

18
19
20

پاداش شهردار
حق الزحمه کارشناسی خودروهای مزایده ای
حق الزحمه انجام امورات ذیحسابی

34,580,000
10,750,000
60,000,000

21

خرید لوازم مصرفی

81,675,000

22

تهیه سبد کاالی پرسنل در ماه مبارک رمضان

75,420,000

23

مواد و لوازم مصرف شدنی اداری

106,000,000

24

اقساط معوقه خودروی ام وی ام

85,096,000

11

وظیفه خدمات اداری
ردیف

شرح هزینه

عملکرد سال 97

25

هزینه حسابرسی سالهای  91و 92

19,206,000

26

نیم درصد سهم کتابخانه

25,156,710

27

طراحی سایت اینترنتی شهرداری

4,750,000

28

هزینه جشن و پذیرایی

104,714,000

29

خرید لوازم جزئی ساختمان

128,855,000

30

خرید نرم افزار جدید مالی  ،اداری و درآمد

87,200,000

31

خرید سوخت (بنزین ماشین آالت شهرداری)

42,230,000

32

بیمه ماشین آالت

88,645,676

33

خرید خودرو ی هایما

769,200,000

34

هزینه چاپ اوراق  ،آگهی و عکس

16,890,000

35

حق الزحمه حسابرسی سالهای  93الی 95

58,500,000

36

خرید پرجم رومیزی

10,550,000
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وظیفه خدمات اداری

ردیف

شرح هزینه

عملکرد سال 97

25
26
27
28

لوازم مصرف نشدنی اداری
بیمه سربازان امریه
خرید تابلو اسامی کارکنان و اسامی دفاتر
جمع کل

3,300,000
61,559,360
15,900,000
6,520,734,158

وظیفه خدمات شهری
ردیف

شرح هزینه

عملکرد سال 97

1
2
3
4

حقوق و مزایای کارکنان قراردادی
دستمزد کارگران روزمزد
حق ماموریت و هزینه سفر
هدایا و پرداختهای تشویقی

3,490,844,053
1,271,706,507
10,122,448
9,000,000

5

هزینه جشن  ،پذیرایی و سوگواری

147,200,000

6
7
8
9
10
11

پرداختی بابت بهای خدمات
کرایه ماشین آالت و وسائط نقلیه
لباس کارکنان خدمات شهری
خرید لوازم مصرفی خدمات شهری
خرید تابلو اسامی معابر
خرید پرچم

164,084,524
60,000,000
37,230,000
43,341,000
201,500,000
30,000,000

12

مواد و لوازم مصرف شدنی

190,475,000

جمع کل

5,655,503,532
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وظیفه عمران شهری
ردیف

شرح هزینه

عملکرد سال 97

1

زیرسازی و جدولگذاری و آسفالت خیابان بلوچستان

206,939,000

2
3
4

زیرسازی و جدولگذاری و آسفالت خیابان مکران
زیرسازی و جدولگذاری و آسفالت خیابان شوربازار
زیرسازی و جدولگذاری و آسفالت خیابان والیت

158,400,000
331,095,400
729,207,000

5

زیرسازی و جدولگذاری و آسفالت خیابان آیت اهلل رفسنجانی

415,256,800

6
7
8
9
10
11
12

زیرسازی و جدولگذاری و آسفالت پنجشنبه بیر
پیاده روسازی خیابان پاسداران
پیاده روسازی بلوار امام (ره)
توسعه و تکمیل میدان امام حسین (ع)
خرید تجهیزات آتشنشانی
احداث پارک و ایجاد فضای سبز
تکمیل و تجهیز پارک مولوی روان بد

204,420,000
61,750,000
456,555,340
200,752,500
69,560,000
93,550,000
535,903,000
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16

وظیفه عمران شهری
ردیف

شرح هزینه

عملکرد سال 97

13
14
15
16

خرید بذر و نهال و لوازم باغبانی
توسعه و تجهیز ساختمان اداری
خرید لوازم یدکی و تعمیرات اساسی
دستمزد احداث جایگاه تماشاگران میدان پوری

103,520,000
1,239,841,400
740,179,176
29,535,000

17

پروژه های پیش بینی نشده

141,437,000

جمع کل

5,717,901,616

