گزارش جامع عملکرد عمرانی شهرداری اسفراین شش ماهه اول سال 1397
ردیف

1

عنوان طرح عمرانی
طرح -2تملک اراضی وامالک مورد نیاز اجرای
توسعه و عمران شهری

عنوان پروژه عمران

مبلغ اعتبار مصوب

مبلغ کل هزینه

پروژه بازگشایی وتملک جهت تعریض نمودن خیابان

8,000,000,000

2,641,975,200

33.02

360,000,000

12,000,000

3.33

3,000,000,000

2,995,558,138

99.85

910,000,000

100,000,000

10.99

9,000,000,000

3,200,000,000

35.56

1,200,000,000

16,275,933

1.36

2,205,000,000

2,205,000,000

100.00

2,000,000,000

0

0.00

1,000,000,000

0

0.00

5,500,000,000

100.00
100.00

 2طرح -1احداث کانالهای دفع آبهای سطحی

پروژه احداث جدول دفع آب خیابن عدالت شمالی

 3طرح -2بهسازی مسیل های داخل شهری

پروژه بهسازی بستر رودخانه مرکزی شهر

 4طرح-3طرح مرمت و پوشش انهار

5

7
8
9

پروژه بهسازی جوی آب سطح شهر (میدان بسیج
،نگارستان ،شهید رجایی ،انقالب و)...
پروژه آسفالت معابر فرعی سطح شهر
پروژه زیرسازی و جدول گذاری 16متری خیابان

6

درصد

عدالت متصل به بهار شمالی
پروژه زیر سازی ،جدول گذاری ،بازگشایی
طرح -1طرح زیرسازی ،جدول گذاری و آسفالت آسفالت خیابان سفیر امید
پروژه تکمیل زیرسازی وآسفالت خیابان 24متری
معابر
بعثت به اسفراینی
پروژه زیر سازی وآسفالت انتهای خیابان شهید

پیشرفت

10

صالحی تا جوی آب
پروژه روکش آسفالت سطح شهر

5,500,000,000

11

پروژه لکه گیری آسفالت سطح شهر

2,500,000,000

2,500,000,000

490,000,000

490,000,000

100.00

600,000,000

0

0.00

10,912,000,000

1,332,693,930

12.21

12

طرح -1طرح زیرسازی ،جدول گذاری و آسفالت
معابر

13

پروژه اجرای جدول آیلند خیابان سفیر امید
پروژه زیرسازی وآسفالت کوچه دانشگاه علمی
کاربردی

14

پروژه پیاده رو سازی سطح شهر
طرح -2طرح پیاده رو سازی

15
16
17
18
19

طرح -3طرح احداث و تکمیل پل رودخانه و زیر
گذر های معابر شهری
طرح  -4طرح احداث و تکمیل پارکینگ های
عمومی
طرح -5طرح احداث سیستمهای حمل ونقل

پروژه مرمت و بازسازی پل های سطح شهر

1,000,000,000

560,000,000

56.00

پروژه احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر

1,000,000,000

0

0.00

900,000,000

0

0.00

700,000,000

0

0.00

1,000,000,000

0

0.00

1,000,000,000

19,250,000

1.93

پروژه بهسازی میدان امام خمینی (ره)

2,500,000,000

0

0.00

پروژه خرید کامیون و کامیونت پیشرو آتش نشانی

3,000,000,000

پروژه احداث ایستگاه مینی بوس

عمومی
طرح -8طرح بهبود عبور و مرور در بافت های

پروژه بهسازی محوطه حدفاصل رودخانه و حوزه

قدیمی شهر

علمیه (بازار روز)

20

پروژه اصالح هندسی تقاطع های سطح شهر
طرح -10طرح بهبود ترافیک

21

پروزه خرید ونصب تابلوهای راهنمایی و معابر و
خط کشی معابر

 22طرح -12طرح احداث میادین

23

پروژه پیاده رو سازی بلوار مدرس و ورودی شهر

2,166,000,000

960,000,000

44.32

طرح -3طرح خرید ماشین آالت و تجیهزات آتش
نشانی

0.00

ردیف

عنوان پروژه عمران

عنوان طرح عمرانی

درصد

مبلغ اعتبار مصوب

مبلغ کل هزینه

24

پروزه بهسازی و توسعه پارک قائم (عج)

4,000,000,000

2,205,324,480

55.13

25

پروزه ایجاد پارکهای محله ای سطح شهر

3,000,000,000

112,047,700

3.73

26

پروژه احداث یا توسعه پارک بانوان

1,950,000,000

2,452,692,000

125.78

پیشرفت

پروژه جداسازی آب شرب از آب فضای سبز

27
28

طرح -1طرح احداث پارک ،ایجادفضای سبز و
کمرسبز حاشیه خیابانهاو درختکاری در معابر

اصالح و توسعه آبیاری و ساماندهی فضای سبز

2,080,000,000

207,867,100

9.99

وآبیاری قطره ای
پروژه احداث و ایجاد جاده سالمت ورزش همگانی

3,000,000,000

0

0.00

پروژه بهسازی و نگهداری فضای سبز سطح شهر

5,000,000,000

4,506,156,999

90.12

3,750,000,000

0

0.00

1,000,000,000

0

0.00

 32طرح -4طرح بهبود محیط بافت های قدیمی شهر پروژه بهسازی مبلمان شهری

1,000,000,000

0

0.00

پروزه احداث ساختمان اداری

3,000,000,000

0

0.00

پروزه خرید و تعمیر تجهیزات کشتارگاه

500,000,000

57,975,000

11.60

پروژه محوطه سازی و احداث قبور در پارک جنت

700,000,000

42,068,000

6.01

1,200,000,000

0

0.00

1,200,000,000

723,981,150

60.33

800,000,000

264,220,789

33.03

پروزه تعمیرماشین آالت عمرانی

2,500,000,000

500,000,000

20.00

هزینه های پیش بینی نشده سال قبل

12,377,000,000

1,571,575,186

12.70

108,000,000,000

35,176,661,605

29

پروزه بهسازی بلوار خیابان اسفراینی و ولیعصر

30

(عج)

31

33

پروژه احداث تونل سبز در ورودی های شهر

طرح -1طرح خرید ،احداث تکمیل و توسعه
ساختمانهای اداری

 34طرح  -2طرح احداث تکمیل کشتارگاه ها

35

طرح -3طرح احداث و تکمیل گورستان و
غسالخانه

 36طرح -5طرح احداث توالت های عمومی

37
38
39
40

طرح -6طرح احداث کارخانه آسفالت و تجهیزات
مربوطه
طرح-7طرح احداث تاسیسات سنگ شکن و تولی
شن ،ماسه و تجهیزات مربوطه
طرح -11طرح خرید ماشین آالت عمرانی و
تعمیرات اساسی
طرح -10هزینه های پیش بینی نشده و دیون
عمرانی

جمع کل:

پروزه احداث سرویس بهداشتی عمومی جنب
میدان ابن سینا
پروژه خرید و تجهیزات و تعمیر کارخانه آسفالت
پروزه خرید تجهیزات و تعمیر سنگ شکن

