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ــا یــاری خداونــد متعــال،  بودجــه پیشــنهادی ســال 96 شــهرداری   ب
اهــواز، کــه در موعــد مقــرر در قانــون تقدیــم شــورای محتــرم 
اســامی شــهر گردیــده بــود در جلســه یکصــد و شــصت و دومیــن 

ــید. ــب رس ــه تصوی ــورخ 1395/12/11 ب ــرم م ــورای محت آن ش
بودجــه ســال 1396 شــهرداری اهــواز بــا سیاســت هــای ذیــل تدویــن 

گردید:
1-اولیت اتمام پروژه های نیمه تمام 
2-نگاه ویژه به مناطق کم برخوردار 

3-توزیع مناسب و عادالنه خدمات و امکانات در سطح شهر 
4-رعایــت اصــل صرفــه جویــی و جهــت گیــری مصــارف در 
ــود  ــع موج ــازی مناب ــه س ــن بهین ــرف ضم ــح مص ــوی صحی ــتای الگ راس
ــش  ــت افزای ــی جه ــای قانون ــت ه ــری از ظرفی ــتفاده حداکث 5-اس
منابــع درآمــدی باخــص در حــوزه جــذب ســرمایه گــذاری 
ــع  ــن مناب ــن تامی ــای نوی ــزاری ه ــی و اب ــش خصوص ــی و بخ مردم

مالــی و افزایــش ارزش امــاک شــهرداری  و.... 
لــذا تمــام ســطوح ســازمانی )معاونــت هــا، مدیریــت هــای مســتقل، 
ــتورالعمل  ــد دس ــته( موظفن ــای وابس ــازمان ه ــتگانه و س ــق هش مناط
ــه  ــرای بودج ــوه اج ــات و نح ــتورالعمل الزام ــتی را )دس ــای پیوس ه
QMS- مصــوب ســال 1396 شــهرداری اهــواز  بــا کــد ایــزو

WI-20-04  و دســتورالعمل نحــوه اجــرای پــروژه هــای واگــذاری 
بــه ســازمانهای وابســته بــه نیابــت از شــهرداری اهــواز درســال 1396 
بــا کــد ایــزو QMS-WI-20-03 ( در اجــرای بودجــه دقیقــا 

ــد. ــت نماین رعای
امیــد اســت بــا اتــکال بــه خداونــد متعــال و همیــاری اعضــای محتــرم 
شــورای اســامی شــهر و مجموعــه شــهرداری اهــواز و ســایر نهادهــا 
ــز و بهــره  ــاری شــهروندان عزی و ارگان هــای موجــود در شــهر و ی
منــدی از تمــام ظرفیــت هــا و امکانــات موجــود در راســتای توســعه 
روز افــزون شــهر اهــواز، تمامــی اهــداف بودجــه پیــش بینــی شــده 

ســال 96 شــهرداری اهــواز محقــق گــردد.

                                                   سیدخلف موسوی 
                                           شهـردار اهـواز 

a
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در راســتای اجــرای دقیــق، صحیــح و کارآمــد بودجــه ســال 1396، 
ــل مــی باشــد  کتابچــه پیــش رو کــه حــاوی دســتورالعمل هــای ذی

تدویــن، چــاپ و انتشــار گردیــد.
ــال  ــوب س ــه مص ــرای بودج ــوه اج ــات و نح ــتورالعمل الزام 1-دس

ــواز  ــهرداری اه 1396 ش
  04-20-QMS-WI با کد ایزو 

بــه  واگــذاری  هــای  پــروژه  اجــرای  نحــوه  2-دســتورالعمل 
ســازمانهای وابســته بــه نیابــت از شــهرداری اهــواز درســال 1396   بــا 

  03-20-QMS-WI ایــزو  کــد 
لــذا رعایــت دقیــق بندهــای دســتورالعمل هــای مذکــور بــرای تمــام 

ســطوح ســازمانی الزم اجراســت.
ــرم،  ــهردار محت ــای ش ــاش ه ــات و ت ــا دارد از زحم ــان ج در پای
ــان  ــران و کارشناس ــهر، مدی ــامی ش ــورای اس ــرم ش ــای محت اعض
بودجــه  بموقــع  تصویــب  و  تدویــن  در  را  مــا  کــه  شــهرداری 

شــهرداری یــاری نمودنــد تشــکر و قدردانــی نماییــم.

a

ابراهـیم نوشـادی
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 
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صفحه 1 از 20

1( هدف : 
ــه  ــواز ب ــهرداری اه ــال 1396 ش ــه س ــب بودج ــه تصوی ــه ب ــا توج ب
انضمــام 35 تبصــره در یکصــد و شــصت و دومیــن جلســه شــورای 
ــل  ــتور العم ــذا دس ــورخ 1395/12/11، ل ــهر م ــامی ش ــرم اس محت
ــات و نحــوه اجــرای بودجــه مصــوب ســال 1396 شــهرداری  الزام
ــازمانهای  ــق، س ــا، مناط ــازمانی )معاونته ــطوح س ــه س ــه کلی ــواز ب اه
ــل  ــاد ذی ــرح مف ــه ش ــرا ب ــت اج ــتقل( جه ــای مس ــته، مدیریته وابس

ــاغ مــی گــردد. اب

2( دامنــه كاربــرد : کلیــه ســطوح ســازمانی )معاونتهــا، مناطــق، 
ســازمانهای وابســته، مدیریتهــای مســتقل(

3( تعاریف و اصطالحات :
1- 3: معاونــت هــا: منظــور از معاونتهــا، معاونتهــای ســتادی در 
ســاختار ســازمانی کــه زیــر نظــر مســتقیم شــهردار اهــواز مــی باشــند 

.
ــتقل،  ــای مس ــت ه ــور از مدیری ــای مســتقل: منظ ــت ه 2- 3: مدیری
ــر  مدیریتهــای مســتقل ســتادی اســت کــه در ســاختار ســازمانی زی

نظــر مســتقیم شــهردار اهــواز مــی باشــند .
3- 3: مدیریــت امــور مالــی: منظــور از مدیریــت امــور مالــی، 
مدیریــت امــور مالــی کــه در ســاختار ســازمانی زیــر نظــر مســتقیم 
ــد .  ــی باش ــتاد( م ــواز )س ــهرداری اه ــادی ش ــی و اقتص ــت مال معاون
امــور  مدیریــت  از  منظــور  قراردادهــا:  امــور  مدیریــت   :3  -4
ــازمانی  ــاختار س ــه در س ــراردادی ک ــور ق ــت ام ــا، مدیری قرارداده

ــد . ــی باش ــواز م ــهردار اه ــتقیم ش ــر مس ــر نظ زی
5- 3: معاونــت یــا مدیریــت مســتقل ناظــر: بــه معاونــت هــا و 
مدیریتهــای مســتقل کــه مســتقیماً در ســاختار ســازمانی شــهرداری 
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ــده  ــذار ش ــروژه واگ ــوده و در آن پ ــواز ب ــهردار اه ــر ش ــر نظ زی
ــا و دســتگاه نظــارت کار  ــده کارفرم ــوان نماین ــه عن ــه ســازمانها ب ب
بررســی و تاییــد برآوردهــا، درخواســت تامیــن اعتبــار از معاونــت 
برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی و نظــارت بــر اجــرای 
پــروژه، بررســی و تاییــد صــورت وضعیــت انجــام کار را عهــده دار 
مــی باشــد. در پــروژه هــای واگــذاری بــه مناطــق یــا خــود معاونتهــا 
نیــز معاونــت هــا و مدیریتهــای مســتقل مســئولیت بررســی و تاییــد 
برآوردهــا و هزینــه انجــام فعالیــت را بــه عنــوان ناظــر عالــی عهــده 

ــی باشــند.  دار م
 4( مســئولیت اجــرا : مســئولیت پــی گیــری و حســن اجــرای 
ــده اســت.    دســتورالعمل در تمامــی مفــاد )بندهــا( مشــخص گردی

5(  الزامات اجرای بودجه : 
ــن  ــبکه تامی ــت ش ــزار تح ــرم اف ــد از ن ــق موظفن ــه مناط 1-5( کلی
ــار خــارج از  ــن اعتب ــه تامی ــد و انجــام هرگون ــار اســتفاده نماین اعتب

ــد. ــی باش ــوع م ــور ممن ــزار مذک ــرم اف ن
2-5( کلیــه مناطــق موظفنــد جهــت ارتقا ســطح اقتصــادی منطقه در 
زمینــه تشــخیص درآمدهــای جدیــد و بهبــود درآمدهــای موجــود 
بــدون آثــار تــورم زا در اقتصــاد شــهر، کمیتــه هایــی تشــکیل داده 
و گــزارش فعالیتهــای کمیتــه هــای مذکــور را بــه صــورت ماهیانــه 
ــه معاونــت مالــی و اقتصــادی و معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه  ب
ســرمایه انســانی ارســال نماینــد. چنانچــه مــوارد درآمــدزا در زمینــه 
مشــارکت و ســرمایه گــذاری باشــند یــک نســخه نیــز بــه ســازمان 

مشــارکتها و ســرمایه گــذاری ارســال نماینــد.
3-5( بــه منظــور اســتفاده مطلــوب از منابــع و کاهــش هزینــه هــای 
ــي،  ــش عمران ــم در بخ ــاری و ه ــش ج ــم در بخ ــروري ه ــر ض غی
کلیــه معاونتهــا، مناطــق و مدیریتهــای مســتقل موظفنــد نســبت 
ــدام و  ــق هــدف مذکــور اق ــه اي در جهــت تحق ــه تشــکیل کمیت ب
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گزارشــات اقــدام خــود را بــه معاونــت مالــی و اقتصــادی و معاونــت 
ــد. ــزی و توســعه ســرمایه انســانی ارســال نماین ــه ری برنام

ــتقل  ــای مس ــته و مدیریته ــازمانهای وابس ــق، س ــا، مناط 4-5( معاونته
موظفنــد از حیــث هزینــه کــرد اعتبــارات بــا در نظــر گرفتــن 
حداکثــر صرفــه جویــی و کیفیــت، بایســتی دقــت الزم را در الویــت 
بنــدی انجــام کار،فعالیــت هــا و اقدامــات - تاییــد قیمــت انجــام کار، 
ــد  ــت فرآین ــا رعای ــس از آن ب ــد و پ ــام دهن ــا و ... را انج برآورده
تامیــن اعتبــار درخواســت تامیــن اعتبــار خــود  را از طریــق معاونــت 
ــزی و توســعه  ــه ری ــت برنام ــه معاون ــا مدیریــت مســتقل مربوطــه ب ی

ــد. ســرمایه انســانی ارســال نماین
5-5( چنانچــه هــر یــک از ردیــف هــای اعتبــارات بودجــه بــه اتمــام 
ــف نداشــته  ــروژه اي در بودجــه مصــوب ردی ــا پ رســیده باشــد و ی
ــی و  ــل توجیه ــه دالی ــد از ارائ ــد بع ــده بای ــت کنن ــد، درخواس باش
موافقــت اینجانــب )شــهردار اهــواز(، از طریــق معاونــت برنامــه 
ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی اقــدام بــه تنظیــم درخواســت 
اصاحیــه از شــوراي محتــرم اســامي شــهر نمایــد و بعــد از صــدور 
مجــوز از شــوراي اســامي شــهر تامیــن اعتبــار مذکــور صــادر مــي 

گــردد.
6-5( کلیــه معاونتهــا، مدیریتهــای مســتقل و مناطــق در 3 ماهــه اول 
ــه  ــر 3/12 بودج ــار حداکث ــن اعتب ــه تامی ــاز ب ــا مج ــال 1396 تنه س
ــا  ــدی تنه ــه بع ــر 3ماه ــدای ه ــوده و از ابت ــود ب ــوب خ ــاری مص ج
ــه انجــام  در صــورت تحقــق درآمــد خــود در 3 ماهــه قبــل مجــاز ب
تامیــن اعتبــار حداکثــر 3/12 بعــدی هزینــه هــای جــاری مــی 
ــنل،  ــای پرس ــوق و مزای ــامل حق ــاده 1و2 ش ــتثناء م ــه اس ــند. )ب باش
نیرویهــای شــرکتی، پــاداش پایــان خدمــت بازنشســتگان و بــاز 
خریــد کارکنــان، پرداخــت دیــون، ســوخت، آب، بــرق، گاز، 
پســت، تلفــن، اجــاره ســاختمان و هزینــه هــای کــد 205511 وظیفــه 
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ــه،  ــل زبال ــت و روب و حم ــف، رف ــامل تنظی ــهری ش ــات ش خدم
اجراییــات، کنتــرل جمعیــت ســگهای ولگــرد و مبــارزه بــا جانــوران 
ــودرو  ــق خ ــر از ح ــه غی ــتیجاری ب ــدگان اس ــوق رانن ــوذی، حق م
ــه  ــد ب ــن بن ــرای ای ــن اج ــری و حس ــی گی ــئولیت پ ــئولین(، مس مس
ــی و  ــت مال ــه، معاون ــتقل مربوط ــای مس ــا و مدیریته ــده معاونته عه
اقتصــادی، مدیریــت امــور مالــی و مدیــران مناطــق و مدیریــت امــور 

ــد. ــق میباش ــی مناط مال
7-5( بــه اســتناد بنــد 8-6 بخشــنامه بودجه ســال 1396 شــهرداریهای 
ــار  ــد اعتب ــته موظفن ــازمانهای وابس ــواز و س ــهرداری اه ــور، ش کش
ــون  ــاده 71 قان ــد 30 م ــوع بن ــی )موض ــرای حسابرس ــاز ب ــورد نی م
تشــکیات، وظایــف و انتخابــات شــوراهای اســامی کشــور( کــه 
ــر  ــرد را عــاوه ب ــی گی توســط شــورای اســامی شــهر صــورت م
ــش  ــتی پی ــهر، بایس ــامی ش ــورای اس ــه ش ــهرداری ب ــای ش کمکه
ــئولیت  ــد. مس ــت نماین ــهر پرداخ ــامی ش ــورای اس ــه ش ــی و ب بین
ــی  ــت مال ــده معاون ــه عه ــد ب ــن بن ــرای ای ــن اج ــری و حس ــی گی پ
و  مجامــع  امــور  مدیریــت  و  وابســته  ســازمانهای  اقتصــادی،  و 

ــد. ــی باش ــی م حسابرس
8-5( کلیــه قراردادهــای شــهرداری، مجوزهــای خریــد و هرگونــه 
پرداخــت بــا توجــه بــه مــاده 79 قانــون شــهرداری و مــاده 33 آییــن 
ــار  ــن اعتب ــت تامی ــی بایس ــام م ــل از انج ــهرداریها، قب ــی ش ــه مال نام
ــا و  ــت ه ــرارداد در معاون ــد ق ــرد و عق ــه ک ــه هزین ــر گون گردد.ه
ــت  ــق معاون ــار از طری ــن اعتب ــد تامی ــی فرآین ــه ط ــوط ب ــق من مناط
ــر  ــارت ب ــد. نظ ــی باش ــانی م ــرمایه انس ــعه س ــزی و توس ــه ری برنام
ــر  ــت ه ــرارداد و پرداخ ــاد ق ــدم انعق ــد و ع ــن بن ــرای ای ــن اج حس
ــار بعهــده معاونــت  ــد تأمیــن اعتب ــه وجهــی قبــل از طــی فرآین گون
مالــی و اقتصــادی، مدیریــت امــور مالــی ســتاد و منطقــه و مدیــران 

ــد. ــی باش ــا م ــور قرارداده ــت ام ــق و مدیری مناط
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9-5( منطقــه مجــاز بــه هزینــه کــرد مــواد و فصــول هزینــه اعتبــارات 
جــاری براســاس بودجــه مکتــوب اباغــی معاونــت برنامــه ریــزی 
و  بودجــه  کنتــرل  ســامانه  در  کــه  انســانی  ســرمایه  توســعه  و 
ــا رعایــت ســقف اعتبــارات و  ــار نیــز لحــاظ گردیــده ب تامیــن اعتب
دســتورالعمل مذکــور مجــاز مــی باشــد. بــه غیــر از ردیفهــای مرتبط 
بــا معاونــت خدمــات شــهری، معاونــت فرهنگــی و امــور اجتماعــی، 
مدیریــت روابــط عمومــی و بســیج کــه مــی بایســت درخواســت آن 
از طریــق معاونــت ســتادی یــا مدیریــت مســتقل مربوطــه ارســال و 
ــزی و توســعه ســرمایه  ــه ری ــت برنام ــار از معاون ــن اعتب مجــوز تامی
ــن  ــری حســن اجــرای ای ــی گی انســانی صــادر گــردد. مســئولیت پ
ــی و  ــت فرهنگ ــادی، معاون ــی و اقتص ــت مال ــده معاون ــه عه ــد ب بن
امــور اجتماعــی، اداره کل ارتباطــات و امــور بیــن الملــل ، مدیریــت 
بســیج، مدیــران مناطــق، مدیریــت امــور قراردادهــا، مدیریــت امــور 

مالــی و ممیــزی امــور مالــی مــی باشــد.
ــه کــرد مــی بایســت  ــا هزین ــرارداد منعقــد شــده ی ــوان ق 10-5( عن
ــادر  ــار ص ــن اعتب ــرگ تامی ــده در ب ــر ش ــوان ذک ــق عن ــاً مطاب عین

ــد. ــده، باش ش
پــروژه مشــخص  اعتبــار منابــع  تأمیــن  بــرگ  11-5( اگــر در 
ــی، عمومــی، نفــت، وام،  ــع داخل ــال مناب ــده باشــد )بطــور مث گردی
ــت  ــي بایس ــده م ــرارداد منعق ــرمایه¬گذاری و...( ق ــهیات و س تس
براســاس منابــع ذکــر شــده تنظیــم گــردد. مســئولیت پــی گیــری و 
حســن اجــرای ایــن بنــد بــه عهــده مدیریــت امــور قراردادهــا مــی 

باشــد.
ــا پنجــم  ــر ت 12-5( مدیریــت قراردادهــا و مناطــق موظفنــد حداکث
ــه  ــل  ب ــرح ذی ــه ش ــده را ب ــد ش ــای منعق ــت قرارداده ــاه لیس هرم
ــد. ــال نمای ــانی ارس ــرمایه انس ــعه س ــزی و توس ــه ری ــت برنام معاون
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13-5( در قراردادهــای تامیــن نیــروی انســانی، بایــد فــرم 
معاونــت  از طریــق   )FR-QMS-20-08( فعالیــت  انتصــاب 
مربوطــه تکمیــل و پیوســت مــدارک درخواســت تامیــن 

ــد. ــار باش اعتب
ــذ  ــد از اخ ــق بع ــران مناط ــا و مدی ــت قرارداده 14-5( مدیری
مجــوز تامیــن اعتبــار و انجــام مراحــل قانونــی انعقــاد قــرارداد 
طبــق قانــون تســری آییــن نامــه معاماتــی شــهرداری تهــران بــه 
مراکــز اســتانها و کانشــهرها در جهــت اجــرای دقیــق بودجــه 
ــده  ــای منعق ــد قرارداده ــا، موظفن ــات قرارداده ــت اطاع و ثب
را بــه امضــای معاونــت برنامــه ¬ریــزی و توســعه طبــق فرمــت 
ــه  ــده را ب ــای منعق ــخه از قرارداده ــک نس ــانند  و ی ــل برس ذی

معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه نیــز ارســال نماینــد.
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ــته  ــش داش ــغ افزای ــا مبل ــان ی ــراردادی از نظــر زم 15-5( چنانچــه ق
ایــن   -QMS-FR(20-07) توجیهــی  دالیــل  فــرم  بایــد  باشــد، 
ــزی و  ــه ری ــت برنام ــه معاون ــه ب ــت مربوط ــط معاون ــش توس افزای
توســعه ســرمایه انســانی و مدیریــت امــور قراردادهــا ارســال گــردد.

16-5( چنانچــه بعــد از صــدور مجــوز تامیــن اعتبــار، بــه هــر دلیلــی 
ــده، موظــف  ــا منطقــه اجــرا کنن ــت ی ــرارداد منعقــد نگــردد معاون ق
ــی  ــت کتب ــراه درخواس ــرارداد را بهم ــاد ق ــدم انعق ــل ع ــت دالی اس
ــرمایه  ــعه س ــزی وتوس ــه ری ــت برنام ــه معاون ــار، ب ــن اعتب ــو تامی لغ

ــد. انســانی ارســال نمای
17-5( کلیــه ســطوح ســازمانی موظفنــد تذکــرات منــدرج در بــرگ 
ــعه  ــزی و توس ــه ری ــت برنام ــوی معاون ــادره از س ــار ص ــن اعتب تامی
ســرمایه انســانی را رعایــت نماینــد. همچنیــن تامیــن اعتبــار صــادره 
از ســوي معاونــت برنامــه ریــزي و توســعه ســرمایه انســانی بــه مــدت 
ــدت  ــن م ــه در ای ــته و چنانچ ــار داش ــدور اعتب ــخ ص ــاه از تاری 3 م

قــرارداد منعقــد نگردیــد بایســتي مجــددا تامیــن اعتبــار گــردد.
18-5( معاونــت مالــی و اقتصــادی و ذیحســابی طرحهــای عمرانــی 
موظفنــد بــرای ثبــت اعتبــارات ذیحســابی اعــم از اعتبــارات تملــک 
دارائیهــا، قطــار شــهری و... و اعتبــارات دریافتــی از ســایر موسســات 
دولتــی ماننــد نفــت و... کــه در قالــب پــروژه هــای مشــخص بایســتی 
هزینــه شــود بــه علــت مغایــرت دوره عملکــرد اعتبــارات دولتــی بــا 
ــارات در ســال مالــی شــهرداری  بودجــه شــهرداری، اگــر ایــن اعتب
ابــاغ و هزینــه گردیــده، بــه عملکــرد همــان ســال، و در غیــر 

اینصــورت بــه عملکــرد ســال بعــد منظــور گــردد.
ــی  ــای عمران ــابی طرحه ــی و ذیحس ــی و عمران ــت فن 19-5( معاون
موظفنــد اطاعــات اعتبــارات دریافتــی از موسســات دولتــی اعــم از 
نفــت و ... را حداکثــر تــا پنجــم  هــر مــاه بــه معاونــت برنامــه ریــزی 

و توســعه و معاونــت مالــی و اقتصــادی ارســال نمایــد. 
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20-5( معاونــت مالــی و اقتصــادی و معاونــت شهرســازي و معمــاري 
ــد ضمــن برگــزاری کارگــروه کدینــگ  ــران مناطــق، موظفن و مدی
درآمــد )مســئولیت کار گــروه کدینــگ درآمــد بــه عهــده معاونــت 
مالــی و اقتصــادی مــی باشــد( پیگیــری الزم را بــه منظــور شناســایی 
نــوع مبالــغ واریــزی بــه حســابهای درآمــد بعمــل آورنــد بــه نحــوی 
کــه حســاب مانــده درآمــد در کــد )ســایر( در هــر مــاه صرفــاً 
مربــوط بــه آن بخــش از درآمدهــا گــردد کــه حداکثــر طــی دو مــاه 
امــکان شناســایی آنهــا میســر و اســناد مثبتــه )فیــش، اعــام وصــول( 
آن موجــود باشــد. ثبــت درآمدهــا صرفــا براســاس کدینــگ اباغــی 
ــئولیت  ــد. مس ــاز میباش ــدی مج ــگ درآم ــروه کدین ــط کارگ توس
ــی و اقتصــادی  ــت مال ــا معاون ــد ب ــن بن ــق ای ــر اجــرای دقی نظــارت ب

خواهــد بــود.
21-5( بــه منظــور حفــظ حقــوق شــهرداری اهــواز، معاونــت مالــی 
ــت  ــت شهرســازی و معمــاری، مناطــق و مدیری و اقتصــادی ، معاون
بخشــهاي مربوطــه، مــی بایســت بــا نظــارت معاونــت مالــی و 
اقتصــادی ضمــن وصــول کلیــه مطالبــات عــوارض و بهــای خدمــات 
جــاری  طبــق آخریــن مصوبــه درآمــدی از مودیــان ذیربــط، ماهیانــه 
ضمــن تهیــه گــزارش تحلیلــی اطاعــات مذکــور، نســبت بــه ارســال 
آن بــه اینجانــب )شــهردار اهــواز( و معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه 

ســرمایه انســانی اقــدام نماینــد. 
22-5( کلیــه مناطــق و بخشــهاي مربوطــه، ضمــن همــکاری کامــل 
بــا کارشناســان برنامــه و بودجــه، امــور مالــی و حسابرســی و امــوال 
نســبت بــه ثبــت بــه روز اعتبــارات اقــدام و صــورت ریــز درآمدهــای 
ــی خــود  ــارات جــاری و عمران وصــول شــده و آمــار عملکــرد اعتب
ــزی و توســعه  ــه ری ــت برنام ــه معاون ــاه ب ــا دهــم هــر م ــر ت را حداکث
ســرمایه انســانی و معاونــت مالــی و اقتصــادی ارســال نماینــد. بدیهــی 
ــارات  ــف اعتب ــب ردی ــت در قال ــی بایس ــا م ــه پرداخته ــت کلی اس
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اباغــی ابتــدا تأمیــن اعتبــار شــده و حتــی االمــکان اســناد مربوطــه 
ــور  ــی منظ ــه قطع ــه هزین ــد ب ــاه بع ــر م ــا حداکث ــان و ی ــز در هم نی

گــردد.
23-5( مســئولیت تهیــه و تنظیــم تفریــغ بودجــه ســاالنه بــرای 
ــی و  ــت مال ــده معاون ــر عه ــهر ب ــامی ش ــورای اس ــب در ش تصوی
ــزی و توســعه ســرمایه  ــه ری ــت برنام ــا همــکاری معاون اقتصــادی ب

ــد.  ــی باش ــانی م انس
24-5( اســتخدام هرگونــه نیــروی انســانی جدیــد تحــت هــر 
عنوانــی در تمامــی بخــش هــا، معاونتهــا، مناطــق و ســازمانهای 
ــانی  ــروی انس ــری نی ــه بکارگی ــد. هرگون ــی باش ــوع م ــته ممن وابس
ــهرداریها  ــوان در ش ــر عن ــت ه ــتخدامی تح ــت اس ــل وضعی و تبدی
ــور  ــای کش ــهرداریها و دهیاریه ــازمان ش ــوز از س ــذ مج ــدون اخ ب

ــد . ــی باش ــوع م ممن
25-5( مناطق و ســازمانها موظفند رونوشــتی از اشــخاص مســتعفی، 
ــس و  ــا بالعک ــهرداری ی ــه ش ــن ب ــاده، ماموری ــته، از کار افت بازنشس
اشــخاصی کــه محــل فعالیــت یــا خدمــت خــود را در ســطح ســتاد، 
ــزی و  ــت برنامــه ری ــه معاون ــد ب ــر مــی دهن مناطــق و ســازمانها تغیی

توســعه ســرمایه انســانی ارســال نمایــد.
ــه شــهرداري  ــه ســازمانهاي وابســته ب ــت ب ــاي دول ــه ه 26-5( یاران
ــاي  ــي از به ــران بخش ــوان »جب ــه عن ــتي ب ــط بایس ــه بلی ــد یاران مانن
بلیــط« در دفاتــر و صــورت هزینــه و درآمــد ســازمان ثبــت گــردد. 
ــی  ــت مال ــا معاون ــد ب ــن بن ــق ای ــرای دقی ــر اج ــارت ب ــئولیت نظ مس
ــل  ــي و مدیرعام ــع و حسابرس ــور مجام ــت ام ــادی، مدیری و اقتص

ــود. ــد ب ــه خواه ــازمان مربوط س
مکلفنــد  مربوطــه  هــاي  معاونــت  و  ســازمانها  مناطــق،   )5-27
فهرســت کامــل تعهــدات ایجــاد شــده در قالــب صورتجلســه 
واگــذاري اجرایــی پــروژه بــه نیابــت از شــهرداري و پرداخــت هاي 
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ــد شــده  ــای قی ــروژه ه ــت پ ــه توســط شــهرداري باب صــورت گرفت
ــت  ــد معاون ــد از تایی ــخص و بع ــور را مش ــات مذک در صورتجلس
مربوطــه و معاونــت مالــی و اقتصــادی بــه معاونــت برنامــه ریــزي و 

ــد. ــال نمای ــانی ارس ــرمایه انس ــعه س توس
28-5( صــورت جلســات واگــذاری پــروژه هــا  بــه نیابــت از 
ــد و  ــی باش ــی م ــال مال ــدت یکس ــرای م ــازمانها ب ــه س ــهرداری ب ش
ــده در آن  ــه ش ــه مبادل ــورت جلس ــن ص ــت، آخری ــاک پرداخ م

ــت . ــی اس ــال مال س
29-5( وجــوه پرداختــي شــهرداري بــه ســازمانهاي وابســته بــا 
ــهرداري  ــي ش ــف قانون ــام وظای ــتاي انج ــه در راس ــه اینک ــه ب توج
ــد  ــف مانن ــراي وظای ــه اج ــوان »هزین ــت عن ــتي تح ــد بایس ــي باش م
اجــراي پــروژه پــارک و ...« در دفاتــر و صــورت هزینــه و درآمــد 
ســازمان ثبــت گــردد. مســئولیت نظــارت بــر اجــرای دقیــق ایــن بنــد 
بــا معاونــت مالــی و اقتصــادی، مدیریــت امــور مجامــع و حسابرســي 

ــود. ــد ب ــه خواه ــازمان مربوط ــل س و مدیرعام
30-5( در صــورت تشــخیص مدیــر منطقــه جهــت واگــذاری پروژه 
هــا بــه ســازمانهای وابســته، مــی بایســت بــر اســاس وظایــف ذاتــی 
ــا رعایــت دســتور العمــل اباغــی نحــوه واگــذاری  آن ســازمان و ب
پــروژه هــا بــه ســازمانهای وابســته بــه نیابــت از شــهرداری در ســال 
ــه  ــت برنام ــق معاون ــه از طری ــه صورتجلس ــه مبادل ــبت ب 1396، نس
ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی اقــدام گــردد. مســئولیت نظــارت 
ــع و  ــور مجام ــت ام ــده مدیری ــه عه ــد ب ــن بن ــق ای ــرای دقی ــر اج ب

ــی باشــد. ــر آن ســازمان م حسابرســی و مدی
ــت  ــته باب ــازمانهای وابس ــه س ــت ب ــبه و پرداخ ــوه محاس 31-5( نح
ــاس  ــت براس ــی بایس ــهرداری م ــت از ش ــه نیاب ــا ب ــروژه ه ــام پ انج
ــه  دســتورالعمل اباغــی نحــوه واگــذاری پــروژه هــا بــه ســازمانها ب
ــن  ــرد. مســئولیت حســن اجــرای ای ــت از شــهرداری انجــام پذی نیاب
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بنــد بــه عهــده معاونــت یــا مدیریــت مســتقل ناظــر، معاونــت مالــی و 
ــی باشــد.  ــی م ــور مال ــت ام اقتصــادی و مدیری

32-5( کلیــه ســازمانهای وابســته بــه شــهرداری موظفنــد برنامــه 
ــع بودجــه  ــروژه هــای ســال 1396 خــود را کــه از مناب عملیاتــی و پ
مصــوب شــهرداری اهــواز بــه نیابــت از شــهرداری اجــرا مــی نماینــد 
حداکثــر تــا تاریــخ 1396/1/30 بــا هماهنگــی مناطــق و تأییــد 
معاونتهــا و مدیریتهــای مســتقل ناظــر مربوطــه براســاس دســتورالعمل 
ــت از  ــه نیاب ــته ب ــازمانهای وابس ــه س ــا ب ــروژه ه ــذاری پ ــوه واگ نح
شــهرداری در ســال 1396 بــه معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه 
ــعه  ــزي و توس ــه ری ــت برنام ــد. معاون ــال نماین ــانی ارس ــرمایه انس س
ســرمایه انســانی موظــف اســت پــروژه هــاي واگــذاري بــه ســازمانها 
بــه نیابــت از شــهرداري را بعــد از انجــام تامبــن اعتبــار در ســال 1396 
و ثبــت اطاعــات پــروژه هــا در ســامانه »صورتجلســات ســازمانها« و 
طــی فرآینــد ســامانه مذکــور توســط هــر ســازمان، در قالــب فرمــت 
ــوزه  ــد ح ــد از تایی ــم و بع ــه تنظی ــزار مربوط ــرم اف ــه در ن صورتجلس
ــاغ نمایــد. ــا امضــای اینجانــب )شــهردار اهــواز( اب هــاي مرتبــط ب

جرائــم  قانــون   23 و   15 مــاده  از  حاصــل  درآمدهــای   )5-33
رانندگــی در چارچــوب مــوارد ذکــر شــده در قانــون هزینــه گــردد. 
مســئولیت پــی گیــری و حســن اجــرای ایــن بنــد بــه عهــده معاونــت 
حمــل و نقــل و ترافیــک، معاونــت مالــی و اقتصــادی و مدیــر امــور 

مالــی مــی باشــد.
34-5( بــا توجــه بــه تفویــض اختیــار برگــزاری مناقصــات تــا ســقف 
)نامــه شــماره 1/100/9141  مناطــق  بــه  ریــال   3/500/000/000
در  بازرســی  ســازمان  مکــرر  تذکــرات  و   )1393/1/25 مــورخ 
خصــوص خــرد کــردن معامــات و رونــد اســتعام بهــاء، لــذا 
معاونتهــا، مناطــق و ســازمانهای وابســته پــروژه هــای عمرانــی و 
ــی خــود را بصــورت معامــات عمــده )مناقصــه( برگــزار و  خدمات



ضوابط اجرایی بودجه 96 شهرداری اهواز 22

صفحه 12 از 20

از انجــام معامــات متوســط )اســتعام بهــاء( خــودداری نماینــد. در 
صــورت نیــاز بــه دریافــت تامیــن اعتبــار تــا ســطح معامــات متوســط 
ــد   ــار و رون ــن اعتب ــل از انجــام تامی و ضــرورت آن، مــی بایســت قب
انجــام معامــات متوســط، موضــوع مذکــور یــا توســط اینجانــب یــا 
طبــق فرمــت پیوســتی )فــرم 20QMS-Fr-05-( در »کمیتــه اعطــای 
مجــوز تامیــن اعتبــار تــا ســطح معامــات متوســط« کــه شــامل 
معــاون مالــی و اقتصــادی، مدیــر حراســت و امــور محرمانــه و دبیــر 
شــورای مناطــق میباشــد مطــرح و درصــورت تصویــب در آن کمیتــه 
نســبت بــه تامیــن اعتبــار آن توســط معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه 

ــد. ــدام نماین ــررات اق ــن و مق ــق قوانی ســرمایه انســانی وف
تبصــره : پــروژه هــای عمرانــی، خدماتــی، خریــد اقــام یــا 
خدمــات کــه حجــم کامــل آن فعالیــت از نظــر ریالــی در حــد 
ــوز  ــای مج ــه اعط ــوز کمیت ــه مج ــاز ب ــد نی ــط باش ــات متوس معام

تامیــن اعتبــار تــا ســطح معامــات متوســط نــدارد.
ــد و عــوارض حــذف  ــه درآم ــد کلی ــران مناطــق موظفن 35-5( مدی
پارکینــگ را در حســابی جداگانــه کــه توســط معاونــت مالــی 
ــداث و  ــت اح ــاً جه ــز و صرف ــردد واری ــی گ ــام م ــادی اع و اقتص
ــی  ــئولیت پ ــردد. مس ــه گ ــهر هزین ــطح ش ــای س ــل پارکینگه تکمی
گیــری و حســن اجــرای ایــن بنــد بــه عهــده معاونــت مالــی و 
ــق و  ــران مناط ــک، مدی ــل و ترافی ــل  و نق ــت حم ــادی، معاون اقتص

ــد.  ــی باش ــی م ــور مال ــر ام مدی
ــه آن منطقــه  ــی هــر منطقــه در ابتــدای ســال ب 36-5( بودجــه عمران
ــزی و توســعه ســرمایه انســانی براســاس  ــه ری ــت برنام توســط معاون
ــر  ــت ب ــی بایس ــه م ــه منطق ــردد ک ــی گ ــام م ــوب اع ــه مص بودج
ــر اســاس   ــن شــده در بودجــه آن منطقــه ب ــروژه هــای تعیی اســاس پ
اولویــت بنــدی نســبت بــه درخواســت صــدور تامیــن اعتبــار از طریق 
معاونــت هــا و مدیریتهــای مســتقل ناظــر جهــت ارســال بــه معاونــت 
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ــرای اخــذ مجــوز اقــدام  برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی ب
نمایــد.

ــماند  ــای پس ــذ به ــه اخ ــبت ب ــد نس ــق موظفن ــران مناط 37-5( مدی
اقــدام و بــه حســاب درآمــد ســتاد و منطقــه واریــز و صرفــاً 
ــون پســماند مشــخص  ــه پســماند کــه در قان ــوط ب موضوعــات مرب
گردیــده بــرای همــان منطقــه هزینــه نماینــد. مســئولیت پــی گیــری 
و حســن اجــرای ایــن بنــد بــه عهــده معاونــت مالــی و اقتصــادی و 

ــد. ــی باش ــق م ــران مناط مدی
38-5(معاونــت مالــی و اقتصــادی و معاونــت شهرســازی و معماری 
ــرمایه  ــعه س ــزی و توس ــه ری ــت برنام ــی معاون ــا هماهنگ ــد ب موظفن
انســانی نســبت بــه واگــذاری و برونســپاری بخشــی از فعالیــت هــای 
غیــر راهبــردی در حــوزه درآمــد و وصــول مطالبــات شــهرداری بــه 

بخــش خصوصــی اقــدام نمایــد.
ــف  ــی موظ ــور مال ــا، ام ــت ه ــع و پرداخ ــص مناب 39-5( در تخصی
ــی، حداقــل  ــان ســال مال ــد کــه در پای ــه ای عمــل نمای اســت بگون
40 درصــد از درآمدهــا را بــه وظیفــه عمرانــی بودجــه ســال 1395 
اختصــاص داده شــود. مســئولیت رعایــت ایــن بنــد بــه عهــده 

ــد. ــی باش ــی م ــور مال ــت ام ــادی و مدیری ــی و اقتص ــت مال معاون
ــر،  ــب تهات ــه در قال ــد ک ــر نق ــی غی ــای مال ــه رویداده 40-5( کلی
مشــارکت، ســرمایه گــذاری، توافقــات امــاک خصوصــاً تملــک 
ــر  ــت در دفات ــی بایس ــی و ... م ــای عمران ــع در طرحه ــی واق اراض
مالــی ثبــت گــردد. مســئولیت رعایــت و پــی گیــری حســن اجــرای 
ــران مناطــق،  ــی و اقتصــادی، مدی ــت مال ــه عهــده معاون ــد ب ــن بن ای
ــی مــی باشــد.  ــور مال ــت ام ــت امــاک و مســتغات و مدیری مدیری
41-5( معاونیــن موظفنــد در قراردادهــا و پــروژه هــای چنــد ســاله و 
پــروژه هایــی کــه تخصیــص اعتبــار آنهــا بــه ســال یــا ســالهای بعــد 
موکــول مــی گــردد نســبت بــه تامیــن اعتبــار در ســال جدیــد اقــدام 
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نماینــد. 
محــل  از  موافقتنامــه  انعقــاد  از  قبــل  موظفنــد  معاونیــن   )5-42
ــت  ــه درخواس ــبت ب ــروژه، نس ــرای پ ــت اج ــی جه ــارات دولت اعتب

تامیــن اعتبــار ســهم االعتبــار شــهرداری اقــدام نماینــد.
ــه و ...  ــه نام ــه، هفت ــه، روزنام ــه نشــریه، مجل ــد هــر گون 43-5( خری
بــرای شــهرداری و ســازمانهای وابســته بــه اســتثناء اداره کل روابــط 

عمومــی و امــور بیــن الملــل ممنــوع مــی باشــد. 
قطــار  اختیــار ســازمان  امــاک و مســتغات در  میــزان   )5-44
شــهری و امــاک واقــع در طــرح احــدث قطــار شــهری و همچنیــن 
ــن،  ــا، میادی ــارک ه ــه، پ ــات، ابنی ــه تاسیس ــارت وارده ب ــزان خس می
ــوان  ــبه و بعن ــروژه را محاس ــن پ ــرای ای ــهر در اج ــا و ... ش خیابانه
آورده شــهرداری اهــواز در پــروژه مذکــور بــا طــی مراحــل قانونــی 
ــد  ــن بن ــری و حســن اجــرای ای ــی گی ــد. مســئولیت پ احتســاب نمای
ــات شــهری، حمــل و نقــل و ترافیــک،  ــه عهــده معاونتهــای خدم ب
فنــی و عمرانــی، معاونــت مالــی و اقتصــادی و مدیریــت امــاک و 

ــی باشــد.  مســتغات م
45-5( صــد در صــد )100%( درآمــد ناشــی از عــوارض آالیندگــی 
ــش  ــهری و کاه ــبز ش ــای س ــعه فض ــداری و توس ــرای نگه ــاً ب صرف
ــه گــردد. مســئولیت پــی  ــرات آالیندگــی هــوا مــی بایســت هزین اث
ــات  ــت خدم ــده معاون ــه عه ــد ب ــن بن ــرای ای ــن اج ــری و حس گی
ــی باشــد. ــی م ــور مال ــر ام ــی و اقتصــادی و مدی ــت مال شــهری، معاون

ــره 4  ــرای تبص ــوع اج ــد موض ــد )100%( درآم ــد در ص 46-5( ص
مــاده 101 قانــون شــهرداریها صرفــا در وظیفــه عمرانــی هزینــه شــود. 
ــی  ــی م ــور مال ــت ام ــده مدیری ــه عه ــد ب ــن بن ــت ای ــئولیت رعای مس

باشد. 
47-5( خریــد هرگونــه خــودرو در شــهرداری مرکــز، مناطــق و 
ــواز ( و  ــهردار اه ــب )ش ــوز اینجان ــا مج ــا ب ــته تنه ــازمانهای وابس س
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پــس از تامیــن اعتبــار امــکان پذیــر مــی باشــد. مســئولیت پــی گیــری 
ــادی،  ــی و اقتص ــت مال ــده معاون ــه عه ــد ب ــن بن ــرای ای ــن اج و حس

ــی باشــد. ــل ســازمانهای وابســته م ــران عام ــران مناطــق و مدی مدی
و   ... و  ســازمانی  لوگــوی  خبــر،  آگهــی،  رپرتــاژ  درج   )5-48
پرداخــت هرگونــه وجهــی بدیــن منظــور توســط شــهرداری مرکــز، 
مناطــق و ســازمانهای وابســته بــه ســایتها، روزنامــه هــا، هفتــه نامــه هــا 
ــدون اخــذ مجــوز از اداره کل ارتباطــات و امــور بیــن  و نشــریات ب
ــری و حســن اجــرای  ــی گی ــی باشــد. مســئولیت پ ــوع م ــل ممن المل
ــن  ــور بی ــی و ام ــط عموم ــر رواب ــا، مدی ــده معاونته ــه عه ــد ب ــن بن ای
ــی  ــته م ــازمانهای وابس ــل س ــران عام ــق و مدی ــران مناط الملل،مدی

باشــد.
ــت  ــد موقعی ــته موظفن ــازمانهای وابس ــواز و س ــهرداری اه 49-5( ش
ــا،  ــدوده ه ــتغات، مح ــاک، مس ــی، ام ــت اراض ــن وضعی و آخری
ــا  ــاره ی ــه اج ــن( و ... را ک ــه )زمی ــه، عرص ــا، دکه،غرف ــازه، فض مغ
ــی  ــی و حقوق ــخاص حقیق ــار اش ــر در اختی ــوان دیگ ــر عن ــت ه تح
ــرارداد،  ــان ق ــپ یکس ــه تی ــا تهی ــری و ب ــت را بازنگ ــرار داده اس ق
از طریــق مزایــده اجــاره و درآمــد حاصــل از ایــن موضــوع را 
ــاک و  ــت ام ــد. مدیری ــت نماین ــود ثب ــابداری خ ــتم حس در سیس
مســتغات موظــف اســت بــا همــکاری معاونــت مالــی و اقتصــادی، 
مناطــق، ســازمانهای وابســته )باالخــص ســازمانهای میادیــن میــوه و 
تــره بــار، پارکهــا و فضــای ســبز، زیباســازی و پایانــه هــا(، مدیریــت 
امــور حقوقــی و مدیریــت امــور قراردادهــا، تیــپ یکســان قــرارداد را 

ــد. ــاغ نمای ــواز( اب ــهردار اه ــب )ش ــط اینجان ــه و توس تهی
ــهرداری  ــوب ش ــه مص ــد بودج ــوارض و درآم ــای ع 50-5( کده
اهــواز، تنهــا توســط شــهرداری مرکــز و مناطــق دریافــت میگــردد و 
ســازمانهای وابســته حــق دریافــت و پیــش بینــی جهــت ایــن موضــوع 
را در بودجــه مصــوب خــود ندارنــد. مســئولیت پــی گیــری و حســن 
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ــی و اقتصــادی، مدیریــت  ــت مال ــه عهــده معاون ــد ب ــن بن اجــرای ای
ــع و  ــور مجام ــت ام ــته و مدیری ــازمانهای وابس ــق، س ــد، مناط درآم

حسابرســی مــی باشــد.
ــذاری و  ــرمایه گ ــازمان س ــادی و س ــی و اقتص ــت مال 51-5( معاون
ــت  ــن وضعی ــه تعیی ــبت ب ــت نس ــف اس ــی موظ ــارکتهای مردم مش
ــال  ــن ارس ــدام و ضم ــرکتها و ... اق ــواز در ش ــهرداری اه ــهام ش س
ــه اینجانــب )شــهردار اهــواز( و معاونــت برنامــه ریــزی  گزارشــی ب
ــوع را در  ــن موض ــل از ای ــد حاص ــانی درآم ــرمایه انس ــعه س و توس

ــد. ــت نمای ــود ثب ــابداری خ ــتم حس سیس
52-5( هرگونــه بکارگیــری افــرادی کــه در اجــرای قوانیــن و 
ــه  ــوند و هرگون ــی ش ــا م ــده ی ــته ش ــا بازنشس ــد ی ــررات، بازخری مق
پرداخــت از هــر محــل تحــت هــر عنــوان بــه افــراد مذکــور بصورت 
مســتقیم و یــا از طریــق شــرکت هــای وابســته و پیمانــکاری ممنــوع 
ــه عهــده  اســت. مســئولیت پــی گیــری و حســن اجــرای ایــن بنــد ب
معاونــت مالــی و اقتصــادی، مدیــران مناطــق، ســازمانهای وابســته و 

مدیریتهــای مســتقل مــی باشــد.
53-5( بــه اســتناد بنــد 9 بخشــنامه بودجــه ســال 1396 شــهرداریهای 
ــه  ــت ب ــور پرداخ ــهرداری بمنظ ــردان ش ــواه گ ــزان تنخ ــور، می کش
ــا درصــد مشــخص شــده در جــدول ذیــل  ــر اســت ب کارپــردازان براب
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معادل نصاب معامات جزء سال 1396 
شهرداری

شهرداری های درجه 1 تا 5

معادل 2 برابر نصاب معامات جزء 
سال 1396 شهرداری

شهرداری های درجه 6 تا 9

معادل 4 برابر نصاب معامات جزء 
سال 1396 شهرداری

شهرداری های درجه 10 تا 12
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ــرانی  ــازمان اتوبوس ــک و س ــل و ترافی ــل و نق ــاون حم 54-5( مع
ــاوگان ملکــی  ــه ن ــون ادواری کلی ــی آزم ــه فن موظــف اســت هزین
فعــال در حمــل و نقــل عمومــی شــهری و حومــه را تامیــن نماینــد 
ــه فنــی و آزمــون ادواری  ــاوگان دارای برچســب معاین ــه ن و تنهــا ب

ــد. ــت دهن ــت اجــازه فعالی ــه فعالی دارای پروان
55-5( معاونــت مالــی و اقتصــادی بــا همــکاری حــوزه هــای مرتبط 
ــنامه  ــه ای بخش ــف بودج ــد 4 تکالی ــتناد بن ــه اس ــت ب ــف اس موظ
ــا  ــماند ت ــت پس ــای خدم ــرخ به ــی ن ــش تدریج ــال 1396، افزای س
ســقف قیمــت تمــام شــده جمــع آوری، حمــل و دفــن زبالــه هــای 

ــه هــای شــهری را پیــش بینــی نمایــد. بهداشــتی زبال
56-5( پیــش بینــی اعتبــار پرداخــت هرگونــه وام از محــل اعتبارات 
ــازمانها  ــهرداری، س ــان ش ــهردار، کارکن ــه ش ــی ب ــاری و عمران ج
وابســته و اعضــای شــورای اســامی شــهر ممنــوع مــی باشــد. 
مســئولیت پــی گیــری و حســن اجــرای ایــن بنــد بــه عهــده معاونــت 

ــد. ــی باش ــته م ــازمانهای وابس ــق و س ــادی، مناط ــی و اقتص مال
57-5( تمامــی کارکنــان شــاغل در شــهرداری اهــواز و ســازمانهای 
ــق  و  ــز، مناط ــه مرک ــره ب ــت و غی ــه خدم ــور ب ــم از مام ــته اع وابس
ــود را از  ــا و ... خ ــوق، مزای ــت حق ــی بایس ــته، م ــازمانهای وابس س
ــد. ــت نماین ــار دریاف ــن اعتب ــت خــود در صــورت تامی محــل فعالی

ــی  ــن م ــا و میادی ــه ه ــازی بازارچ ــرات و بازس ــه تعمی 58-5( هزین
ــار و  ــن اعتب ــن تامی ــا و میادی ــه ه ــد بازارچ ــل درآم ــت از مح بایس
هزینــه گــردد. مســئولیت پــی گیــری و حســن اجــرای ایــن بنــد بــه 
ــاغل  ــاماندهی مش ــازمان س ــهری و س ــات ش ــت خدم ــده معاون عه

ــد. ــی باش ــاورزی م ــای کش ــرآورده ه ــهری و ف ش
ــت  ــکاری معاون ــا هم ــک ب ــل و ترافی ــل و نق ــت حم 59-5( معاون
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مشــارکتها و ســرمایه گــذاری، معاونــت مالــی و اقتصــادی، مدیریت 
امــور حقوقــی، مدیریــت امــور قراردادهــا و حــوزه هــای مرتبــط در 
ــداری  ــداث و نگه ــاخت، اح ــات س ــه، عملی ــش هزین راســتای کاه
ایســتگاه هــای اتوبــوس مکانیــزه و پلهــای عابــر پیــاده و واگــذاری 
بــه بخــش خصوصــی، اقدامــات الزم را مبــذول و گــزارش اقدامــات 
خــود را هــر ســه مــاه یکبــار بــه اینجانــب )شــهردار اهــواز( و 
ــزی و توســعه ســرمایه انســانی جهــت انعــکاس  ــه ری ــت برنام معاون

ــه شــورای اســامی شــهر ارســال نمایــد. ب
60-5( معاونــت فرهنگــی و امــور اجتماعــی بــا همــکاری معاونــت 
امــور  مدیریــت  امــور حقوقــی،  مدیریــت  اقتصــادی،  و  مالــی 
قراردادهــا و حــوزه هــای مرتبــط در راســتای کاهــش هزینــه و بهــره 
بــرداری مناســب تــر از زمیــن هــای ورزشــی احــداث شــده توســط 
شــهرداری را از طریــق آییــن نامــه ای کــه جهــت تصویــب شــورای 

اســامی شــهر ارســال شــده بصــورت مزایــده واگــذار نمایــد.
ــه  ــر ب ــدان الغدی ــای می ــه ه ــروش غرف ــل از ف ــد حاص 61-5( درآم
ــری  ــی گی ــئولیت پ ــردد. مس ــز گ ــواز واری ــهرداری اه ــاب ش حس
ــادی،  ــی و اقتص ــت مال ــده معاون ــه عه ــد ب ــن بن ــرای ای ــن اج و حس
ســازمان ســاماندهی مشــاغل شــهری و فــرآورده هــای کشــاورزی و 

ــد. ــی باش ــی م ــع و حسابرس ــور مجام ــت ام مدیری
اســت  موظــف  گــذاری  ســرمایه  و  مشــارکتها  62-5(معاونــت 
حداکثــر تــا دهــم هرمــاه گزارشــی از اقدامــات و وضعیــت تحقــق 
منابــع وام، تســهیات، ســرمایه گــذاری، اوراق مشــارکت و ... 
منــدرج در بودجــه ســنوات گذشــته و بودجــه مصــوب ســال 1396 
را بــه اینجانــب )شــهردار اهــواز(، معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه 
ســرمایه انســانی و معاونــت مالــی و اقتصــادی ارســال  و پیگیریهــای 
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ــد. ــا را انجــام ده ــق آنه الزم جهــت تحق
63-5( معاونــت فرهنگــی و امــور اجتماعــی، مدیریــت روابــط 
عمومــی و امــور بیــن الملــل و بســیج در مرکــز و مناطــق  موظفنــد 
مجــوز انجــام فعالیــت خــود در کدهــای جــاری متعلــق بــه آن 
حــوزه را از اینجانــب )شــهردار اهــواز( دریافــت و بــا رعایــت بنــد 6 
ایــن دســتورالعمل درخواســت تامیــن اعتبــار خــود را بــه همــراه فــرم 
ــه  ــت   برنام ــه معاون ــز ب ــام آنالی ــه انضم FR-QMS-20-01( 20(و ب
ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی جهــت انجــام تامیــن اعتبــار ارســال 

نماینــد.
64-5( معاونــت خدمــات شــهری موظــف اســت حداکثــر تــا پایــان 
دی مــاه ســال 1396 بــا همــکاری حــوزه هــای مرتبــط صورتجلســه 
ــه هــا جهــت ســتاد  ــز وظایــف، فعالیتهــا و هزین ــه همــراه ری ای را ب
نــوروزی ســال 1397 بــا هماهنگــی معاونــت  برنامــه ریــزی و توســعه 

ســرمایه انســانی نمایــد.
65-5( معاونــت خدمــات شــهری، مدیــران مناطــق و مدیریــت 
قراردادهــا موظفنــد اقدامــات الزم را جهــت تهیــه تیــپ قــرارداد و 
برگــزاری مناقصــه بکارگیــری تانکرهــای آبرســانی جهــت فضــای 

ــد. ــل آورن ــپ را بعم ــر پم ــبز و تعمی س
ــه شــهرداریها مصــوب 1346  ــن نام ــاده 24 آیی ــه اســتناد م 66-5( ب
ــا 15  ــال ت ــر س ــه ه ــل بودج ــدی دوره عم ــای بع ــه ه ــا اصاحی ب
ــا آخــر  ــی کــه ت ــود و تعهدات ــاه ســال بعــد خواهــد ب اردیبهشــت م
ــل  ــه دوره عم ــا خاتم ــد ت ــه باش ــق یافت ــال تحق ــر س ــاه ه ــفند م اس
ــذا  ــود. ل ــل پرداخــت خواهــد ب ــوط قاب ــار مرب بودجــه از محــل اعتب
کلیــه ســطوح ســازمانی موظفنــد اســناد هزینــه و صــورت وضعیــت 
قراردادهــا و صورتجلســاتی کــه در ســال 1396 تامیــن اعتبــار آنهــا 

صفحه 20 از 21
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صــورت گرفتــه اســت جهــت ثبــت در حســابهای ســال مالــی 1396 
ــد.  ــدام نماین ــاه ســال 1397 اق ــا 15 اردیبهشــت م ــر ت حداکث

67-5(منظــور از دیــون هزینــه هــا و پــروژه هایــی اســت کــه دارای 
صددرصــد پیشــرفت فیزیکــی بــوده و صورتجلســه تحویــل موقــت 
یــا قطعــی آن در ســال یــا ســالهای قبــل از ســال 1396 تنظیــم 
گردیــده اســت امــا از جهــت مالــی پرداختهــای کافــی و الزم 
ــری و حســن اجــرای  ــی گی ــه اســت. مســئولیت پ صــورت نپذیرفت
ایــن بنــد بــه عهــده معاونتهــا و مدیریتهــای مســتقل ناظــر، مناطــق و 

ــی باشــد.   ســازمانهای وابســته م
68-5(مســئولیت پاســخگویي در خصــوص هزینــه کــرد، پیگیــري 
ــر  ــده مدی ــه عه ــازمانها ب ــه در س ــراي بودج ــن اج ــت حس و رعای
عامــل ســازمان و هیئــت مدیــره ســازمانها، مدیریــت امــور مجامــع و 
حسابرســی و در مناطــق بعهــده مدیــر منطقــه، معــاون اداري و مالــي 
ــه  ــئول برنام ــناس مس ــه و کارش ــي منطق ــور مال ــئول ام ــه، مس منطق

ریــزي و توســعه آن منطقــه مــي باشــد. 
6( مراجع و مستندات پشتیبان : 

ــررات  ــن و مق ــه قوانی بودجــه مصــوب، بخشــنامه بودجــه، مجموع
ــه شــهر و شــهرداری ــوط ب مرب

ــق  ــل مطاب ــتور العم ــن دس ــوابق ای ــه س ــوابق :کلی ــداری س 7(  نگه
روش اجرایــی کنتــرل ســوابق  QMS-Pr-26 نگهــداری میشــوند.

8( پیوست: 
ــاری  ــای ج ــه ه ــود در هزین ــای موج ــروژه ه ــماره20: پ ــرم ش  ف

)QMS-FR-20-01(  1396 ســال  مصــوب  بودجــه 
فــرم شــماره21: پــروژه هــای عمرانــی بودجــه مصــوب ســال 1396 

)-QMS-FR 20-02(

صفحه 19 از 20
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ــان  ــا زم ــغ ی ــش مبل ــی افزای ــل توجیه ــماره23: دالی ــرم ش ف
)QMS-FR  -20-07( قــرارداد 

فــرم اعطــای مجــوز تامیــن اعتبــار تــا ســطح معامــات متوســط 
 )QMS-FR -20-05(

QMS-FR( 20-08( فرم انتصاب فعالیت

-  ایــن دســتورالعمل در 68 بنــد و 20 صفحــه تنظیــم گردیــده 
. ست ا

صفحه 20 از 20
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 :

از مبلغ پروژه چه میزان در سال 
96

 و چه میزان در سالهای بعد پرداخت می گردد
.

کد طبقه بندي

شرح
معاونت 

اجراکننده 
پروژه

منطقه 
اجرایی

س پروژه
آدر

وضعیت 
ک مورد 

مل
بهره برداري

زمان
برنامه عملیاتی

مبلغ کل پروژه برابر با مجموع مبلغ مورد نیاز و مبلغ تامین اعتبار در سال
(

های
) 

قبل می باشد
.

مبلغ مورد 
نیاز

مبلغ مورد نیاز برابر با مجموع سال 
96

 و بعد از سال 
96

 می باشد
.

توضیحات
:

نحوه تامین اعتبارارقام به هزار ریال
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی کار تا 

زمان فعلی

مبلغ کل 
پروژه

محل 
)پرداخت 
مرکز یا 

منطقه
)

نوع 
پروژه

ردیف

شماره بازنگری 
       :
0-

0

صفحه  
1

  از 
1

Q
M
S-F

R
-20-01

فرم تامین اعتبار پروژه های موجود در هزینه های جاری بودجه مصوب سال 
1396
 (

فرم شماره
20

)

شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

دفتر برنامه و بودجه
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کد 

:

جزء
زیرپروژه

پروژه
طرح
برنامه

پروژه های 
متعلق به 
شهرداری

سهم االعتبار 
شهرداری در 
موافقتنامه با 

دولت

شروع
خاتمه

واحد 
ش

سنج
هدف 
کمی

هزینه هر 
واحد به 

ریال
سال

96
 بعد از 

سال
96

منابع داخلی

منابع عمومی

نفت

وام و سرمایه گذاری

کلجمع 

مشخصات پروژهردیف بودجه

نام و نام خانوادگی
:

تاریخ
:

مهر و امضا
:

تنظیم کننده
باالترین مقام واحد مربوطه

نحوه تامین هر پروژه
 :

از مبلغ پروژه چه میزان در سال 
96

 و چه میزان در سالهای بعد پرداخت می گردد
.

کد

س پروژه
آدر

وضعیت 
ک 

مل
مورد 
بهره 

برداری

مبلغ مورد نیاز برابر با مجموع سال 
96

 و بعد از سال 
96

 می باشد
.

تامین اعتبار جهت

مدیر برنامه و بودجه
نام و نام خانوادگی

:

Q
M
S-F

R
-20-02

فرم تامین اعتبار پروژه های عمرانی بودجه مصوب سال 
1396
 (

فرم شماره
21

)
شماره بازنگری

       :
0-

0

محل تامین اعتبار
نحوه تامین اعتبار

محل 
)پرداخت 
مرکز یا 

منطقه
)

نوع پروژه
 :

ک و رایانه،آموزشی و
خرید،واگذاری،نگهداری،فرهنگی واجتماعی،مطالعاتی،آنفورماتی

...
ک مورد بهره برداری

وضعیت مل
: 

ص و یا ارگان دیگری است
منظور اینست که زمینی که پروژه در آن قرار است انجام شود آیا متعلق به شهرداری، شخ

 .
مثال

 :
ک گردد

احداث فرهنگسرا؛ زمین مورد نظر متعلق به شهرداری است یا باید تمل
.

ارقام به هزار ریال
صفحه  
1

  از 
1

زمان

مبلغ 
مورد نیاز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهرداری اهواز

دفتر برنامه و بودجه

رابط بودجه
نام و نام خاوادگی

:
تاریخ

مهر و امضا:
:

نام و نام خانوادگی
:

تاریخ
:

مهر و امضا
:

             توضیحات
:

مبلغ کل 
پروژه

تاریخ
:

مبلغ کل پروژه برابر با مجموع مبلغ مورد نیاز و مبلغ تامین اعتبار در سال
(

های
) 

قبل می باشد
.

برنامه عملیاتی

شرح
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی 
کار تا 

زمان فعلی

ردیف

معاونت اجراکننده پروژه
منطقه اجرایی

نوع پروژه

مهر و امضا
:
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شهرداری اهواز

کد 
:

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
دفتر برنامه و بودجه

موضوع قرارداد
شماره و تاریخ قرارداد

نام پیمانکار
مبلغ قرارداد

ش
مبلغ افزای

مبلغ کل
تاریخ شروع قرارداد

تاریخ پایان قرارداد
ردیف تامین اعتبار

شماره برگ تامین اعتبار
تاریخ تامین اعتبار

دستگاه مجری

-
                        

 

 تنظیم کننده
مدیر برنامه و بودجه  

:

نام و نام خانوادگی
:

نام و نام خانوادگی
:

نام و نام خانوادگی  
:

نام و نام خانوادگی  
:

تاریخ 
                    :

تاریخ
:

تاریخ  
:

تاریخ  
:

مهر و امضا 
               :

مهر و امضا 
:

ش مبلغ یا زمان قرارداد 
فرم دالیل توجیهی افزای

(
فرم شماره 

23
)

ارقام به هزار ریال

Q
M
S-

F
R

-20-07

شماره بازنگری 
 :0

-0
صفحه

1
 از 

1

نوع پروژه
 :

ک و رایانه،آموزشی و
خرید، واگذاری، نگهداری، فرهنگی و اجتماعی، مطالعاتی،آنفورماتی

...

ش  مبلغ یا زمان قرارداد 
   دالیل توجیهی افزای

:

مهر و امضا 
:

مهر و امضا 
:

رابط بودجه
باالترین مقام واحد مربوطه
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شماره
تاریخ:
:

مدت اجرا 
:

ریز پروژه
پروژه

طرح
برنامه

کد 
:

QM
S-FR-20-05

شماره بازنگری 
 :1

-0

مدیر منطقه
س مسئول برنامه ریزی و توسعه منطقه

کارشنا

                      اعطای مجوز تامین اعتبار تا سطح معامالت متوسط در منطقه 
      ...

پیشنهادات و انتقادات
تاریخ افتتاح 

:

ارقام به هزار ریال

عنوان پروژه 
:

معاونت ناظر
 :

س پروژه 
آدر

مبلغ درخواست :
:

 با اجرای پروژه مذکور  با معامالت متوسط 
:

معاونت برنامه ریزی و توسعه، با اجرای  این پروژه بصورت معامالت متوسط  
:

نام و نام خانوادگی
:

نام و نام خانوادگی
:

امضاء 

نام و نام خانوادگی
:

امضاء

نام و نام خانوادگی
:

امضاء

2پ
 -

موافق نمی باشم 


1پ
 -

کمیته موافق می باشد و 
تامین اعتبار گردد 



2پ
 -

کمیته موافق نمی باشد و 
تامین اعتبار نگردد


 معاونت مربوطه در مرکز... منطقه 
 کمیته اعطای مجوز تامین 

اعتبار تا سطح معامالت 
متوسط

1پ
 -

موافق می باشم 


دالیل توجیهی انجام معامالت متوسط بشرح ذیل می باشد
:

-1

امضاء

کد بودجه
ش

واحد سنج
هدف کمی

هزینه واحد به ریال

2
 -

تنظیم کننده
معاونت مربوطه در منطقه

نام و نام خانوادگی 
:

امضاء

امضاء
امضاء

امضاء 

معاون مالی و اقتصادی شهردار اهواز
مدیر حراست و امور محرمانه

دبیر شورای مناطق

نام و نام خانوادگی 
:

نام و نام خانوادگی
:

نام و نام خانوادگی
:
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کد 

:

سمت 
........................................... :

رديف
ص داده به 

درصد تقريبي زمان اختصا
فعاليت 

(
ميانگين ساالنه

)
12345678910

100
 درصد

                توضيحات ضروري 
:

20-08
-

F
R
-Q

M
S

شماره بازنگري 
       :
0-

0
صفحه  
1

  از 
1

توضيحات ضروري 
:

معاونت مربوطه

شهرداري اهواز

معاونت برنامه ريزي و توسعه

مديريت برنامه و بودجه

  جمع

سرفصل فعاليتهاي در دست اجرا

نام و نام خانوادگي 
   امضا و مهر   :

          تنظيم كننده 
   نام و نام خانوادگي 
:

         امضا و مهر

رابط بودجه
نام و نام خانوادگي 
   امضا و مهر      :

فرم انتصاب فعاليت
 -

سرفصل اهم فعاليت هاي نيروي انساني شاغل مرکز
 /

منطقه 
...

نام و نام خانوادگي 
.............................................. :

معاونت 
........................................ :

مديريت 
................................... :

اداره
(

گروه
)

.................................. : 
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ــهرداری  ــال 1396 ش ــه س ــب بودج ــه تصوی ــه ب ــدف: باتوج 1( ه
اهــواز در جلســه یکصــد و شــصت و دومیــن شــورای اســامی شــهر 
مــورخ 95/12/11 لــذا نحــوه اجــرای پروژه هــای واگــذاری بــه 
ــه نیابــت از شــهرداری اهــواز، در ســال 1396  ســازمانهای وابســته ب

ــردد. ــاغ می گ ــل اب ــرح ذی ــه ش ب
2( دامنــه كاربــرد : کلیــه ســطوح ســازمانی )معاونتهــا، مناطــق، 

ســازمانهای وابســته، مدیریتهــای مســتقل(
3( تعاریف و اصطالحات :

1- 3: صورتجلســه : منظــور از صورتجلســه در ایــن دســتور العمــل، 
صورتجلســه واگــذاری پــروژه هــا بــه ســازمان هــای وابســته جهــت 

اجــرا بــه نیابــت از شــهرداری اهــواز مــی باشــد.
ــا  ــت ی ــر: منظــور از معاون ــت مســتقل ناظ ــا مدیری ــت ی 2- 3: معاون
ــه کار  ــواز ک ــهردار اه ــه ش ــر مجموع ــر زی ــتقل ناظ ــت مس مدیری
بررســی و تاییــد براوردهــا و درخواســت تامیــن اعتبــار از معاونــت 
برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی و بررســی و تاییــد صــورت 
ــه  ــه ســازمانهای وابســته ب ــروژه هــای واگــذاری ب وضعیــت هــای پ

ــی باشــد. ــواز را عهــده دار م ــت از شــهرداری اه نیاب
ــر  ــی زی ــور مال ــت ام ــی: منظــور از مدیری ــور مال ــت ام 3- 3: مدیری
ــتاد(      ــواز )س ــهرداری اه ــادی ش ــی و اقتص ــت مال ــه معاون مجموع

ــی باشــد.  م
4 ( مســئولیت اجــرا : مســئولیت پــی گیــری و حســن اجــرا در 

تمامــی مفــاد دســتورالعمل )بندهــا( مشــخص گردیــده اســت. 
5(  الزامــات نحــوه اجرایــی پــروژه هــای واگــذاری به 

ســازمان هــای وابســته به نیابــت از شــهرداری اهــواز : 
1-5( صورتجلســات اجــرای پروژه هــای واگــذاری بــه ســازمانهای 
ــک از  ــر ی ــک ه ــه تفکی ــواز، ب ــهرداری اه ــت از ش ــه نیاب ــته ب وابس
ــه  ــاس بودج ــروژه(، براس ــی پ ــن مال ــی تامی ــتاد )متول ــق و س مناط

صفحه 1 از 9
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صفحه 2 از 9

مصــوب و پــس از تاییــد معاونــت یــا مدیریــت مســتقل ناظــر مربوطه 
ــزو  ــا کــد ای ــق ســامانه مربوطــه )ب ــرم شــماره 1  از طری ــل ف و تکمی
QMS_ Fr _20 _ 06( و  فــرم شــماره2 توســط ســازمان )بــا 
کــد ایــزو QMS_Fr_20_03(پیوســت دســتورالعمل و تاییــد و 
امضــاء مجــاز طبــق فرمت هــای مذکــور ، توســط  اینجانب)شــهردار 

اهــواز( ابــاغ مــی گــردد.
2-5 ( صورتجلســات واگــذاری پــروژه هــا بــه نیابــت از شــهرداری 
بــه ســازمانهای وابســته بــرای مــدت یکســال مالــی )از ابتــدای ســال 
ــت،  ــاک پرداخ ــته و م ــار داش ــخ 1396/12/29( اعتب ــا تاری 96 ت
آخریــن صورتجلســه مبادلــه شــده در ســال مالــی اســت. مســئولیت 
ــادی و  ــی و اقتص ــت مال ــده معاون ــه عه ــد ب ــن بن ــرای ای ــن اج حس

مدیریــت امــور مالــی مــی باشــد.
ــل از  ــاغ صورتجلســه و قب ــن و اب ــد تدوی ــل از طــی فرآین 3-5( قب
اجــرای پــروژه هــای قیــد شــده در صورتجلسه،ســازمان هــا         مــی 
ــا  ــت ی ــد معاون ــه تایی ــرآورد و... را ب ــا، ب ــه ه ــناد، نقش ــت اس بایس
مدیریــت مســتقل ناظــر برســاند. در غیــر اینصــورت مســئولیت هــر 
گونــه اشــکال فنــی، اجرایــی، مالــی، حقوقــی و ... حــادث شــده و 
همچنیــن تعهــدات مشــابه ایجــاد شــده در پــروژه، بــه عهده ســازمانها 
بــوده و قابــل تســری بــه شــهرداری اهــواز بــه دلیــل واگــذاری پروژه 
نخواهــد بــود. همچنیــن شــهرداری اهــواز هیچگونــه تعهــدی بــرای 
هــر گونــه پرداخــت مالــی بــه چنیــن پروژه هایــی نخواهــد داشــت.
4-5( پروژه هــای واگــذار شــده می بایســت توســط ســازمانهای 
مربوطــه اجــرا گــردد. لیکــن شــهرداری اهــواز بــه ســازمانها اجــازه 
می دهــد، در بخش هایــی از پروژه هــای واگــذار شــده بــه آنهــا 
کــه بــا کمبــود یــا فقــدان امکانــات، تجهیــزات، تــوان فنــی و 
ــی  ــا کســب موافقــت کتب ــروی انســانی مجــرب مواجــه باشــند ب نی
ــای  ــره ه ــت تبص ــا رعای ــر)و ب ــتقل ناظ ــت مس ــا مدیری ــت ی معاون
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ــن  ــری آیی ــون تس ــت قان ــا رعای ــنامه و ب ــوب اساس ــل( در چارچ ذی
نامــه معاماتــی شــهرداری تهــران بــه کانشــهرها و مراکــز اســتانها 
وجــود(،  )در صــورت  ســازمان  آن  خــاص  مالــی  آئین نامــه  و 
ــاح و  ــکاران ذیص ــاب پیمان ــه و انتخ ــزاری مناقص ــه برگ ــبت ب نس
انعقــاد قــرارداد بــه نیابــت از شــهرداری اهــواز اقــدام نمــوده و یــک 
نســخه از قــرارداد منعقــده را بــه معاونــت یــا مدیریــت مســتقل ناظــر 
ارســال نماینــد. مســئولیت حســن اجــرای ایــن بنــد بــه عهــده مدیــر 
عامــل ســازمان، هیئــت مدیــره ســازمان و مدیریــت امــور مجامــع و 

ــد. ــی باش ــر م ــتقل ناظ ــت مس ــا مدیری ــت ی ــی و  معاون حسابرس
 تبصــره 1: ســازمانها موظفنــد در صــورت برگــزاری مناقصــه 
بــا رعایــت بنــد )4-5( دســتورالعمل، یــک نســخه از دعوتنامــه 
شــرکت در مناقصــه مذکــور را )در تاریــخ ثبــت دبیرخانــه ســازمان( 
ــل  ــر تحوی ــتقل ناظ ــت مس ــا مدیری ــت ی ــر معاون ــه دفت ــوراً ب حض
نمــوده و معاونــت یــا مدیریــت مســتقل ناظــر مذکــور )یــا نماینــده 
ایشــان( مجــاز و مختــار خواهــد بــود در جلســه بازگشــایی پــاکات 
ــه  ــرایط ک ــد ش ــکار واج ــاب پیمان ــکاران و انتخ ــنهادات پیمان پیش
از طــرف ســازمانها منعقــد می شــود، شــرکت نمایــد. در غیــر 
ــی،  ــی، مال ــی، اجرای ــدات فن ــه تعه ــئولیت   هرگون ــورت مس اینص
حقوقــی و ... ایجــاد شــده بــرای ســازمانها در قبــال پیمانــکاران، بــه 
عهــده ســازمانها بــوده و قابــل تســری بــه شــهرداری اهــواز بــه دلیــل 

ــود. ــد ب ــروژه نخواه ــذاری پ واگ
تبصــره 2: معامــات متوســط و هــم معامــات عمــده ای کــه در 
ســازمان انجــام مــی شــود مــی بایســت اســناد اســتعام و مناقصــات 
را عــاوه بــر فــروش در ســازمان، یــک نســخه را بــه دفتــر فروشــی 
کــه در مدیریــت امــور قراردادهــا شــهرداری اهــواز دایــر گردیــده 
ــه ســازمان فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات جهــت  و یــک نســخه ب
ــات شــهرداری، طــی نامــه کتبــی جهــت  ــامانه مناقص درج در س
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ــان تحویــل داده شــود. ــه متقاضی فــروش ب
حمــل،  امانــی،  خدمــات  شــامل:  پــروژه  انجــام  (هزینــه   5-5
ــارداری، تولیــدات ســازمانها و ... مــورد اســتفاده در  ــدازی، انب باران
ــا مدیریــت مســتقل ناظــر،  ــا هماهنگــی و تاییــد معاونــت ی پــروژه ب
براســاس قیمــت تمــام شــده ســازمانها، تعییــن و محاســبه می شــود. 
مســئولیت حســن اجــرای ایــن بنــد بــه عهــده معاونــت یــا مدیریــت 

مســتقل ناظــر مــی باشــد.
 تبصــره: ایــن هزینــه نمی توانــد بیشــتر از مبلــغ بــرآورد )بــا 
ــت  ــا مدیری ــت ی ــد شــده معاون ــب کارشناســی( تایی احتســاب ضری

ــد. ــد )5-5( باش ــوع بن ــر، موض ــتقل ناظ مس
ــد )4- ــه انجــام آن قســمت از پروژه هــا کــه براســاس بن 6-5 (هزین

ــده  ــذار گردی ــاح واگ ــکار ذیص ــه پیمان ــازمانها ب ــرف س 5( از ط
اســت، مجمــوع مبالــغ کارکردهــای صــورت وضعیــت پیمانــکاران، 
تعدیــل، مابــه  التفــاوت مصالــح، و ســایر هزینه هــا بــه موجــب مفــاد 
قراردادهــای منعقــده از طــرف ســازمان می باشــد. مســئولیت حســن 
اجــرای ایــن بنــد بــه عهــده معاونــت یــا مدیریــت مســتقل ناظــر مــی 

باشــد.
7-5 ( ضریــب باالســری )حق العمــل( ســازمان، 1/05 )یــک و 
ــور  ــای مذک ــک از هزینه ه ــر ی ــه ه ــه ب ــد ک ــدم( می باش ــج ص پن
ــب  ــن ضری ــت. ای ــد گرف ــق خواه ــای )5-5( و )5-6( تعل در بنده
می توانــد در صــورت نیــاز و براســاس مســتندات ارائــه شــده از 
طــرف ســازمانها و پــس از انجــام بررســی های الزم توســط معاونــت 
یــا مدیریــت مســتقل ناظــر، مــورد بازنگــری و تعدیــل قــرار گیــرد. 
ــا  ــا مدیریــت مســتقل ناظــر، افزایــش ب ــت ی ــد معاون ــا تایی ــل ب )تقلی
ــن  ــئولیت حس ــد(. مس ــی باش ــواز( م ــهردار اه ــب )ش ــد اینجان تایی
ــر و  ــتقل ناظ ــت مس ــا مدیری ــت ی ــده معاون ــد بعه ــن بن ــرای ای اج

ــد. ــی باش ــی م ــور مال ــت ام ــادی و مدیری ــی و اقتص ــت مال معاون
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ــع  ــی مناب ــاس متول ــابها براس ــت صورت حس ــئولیت پرداخ 8-5 (مس
ــر  ــد 1-5(، ه ــاره در بن ــورد اش ــه )م ــای صورتجلس ــی پروژه ه مال

ــود. ــا مرکــز )ســتاد( خواهــد ب یــک از مناطــق و ی
تبصــره: در صورتیکــه متولــی مالــی پــروژه هریــک از مناطــق بوده 
ــر  ــی فوق الذک ــدات مال ــام تعه ــه انج ــبت ب ــرر نس ــت مق و در مهل
ــام  ــا اع ــواز ب ــهرداری اه ــی ش ــور مال ــت ام ــد، مدیری ــدام ننماین اق
کتبــی ســازمان و تاییــد اینجانــب )شــهردار اهــواز(، مبلــغ بدهــی را 
از محــل نقدینگــی تخصیصــی منطقــه مربوطــه کســر و بــه حســاب 

ســازمان پرداخــت خواهــد نمــود.
9-5 (معاونــت یــا مدیریــت مســتقل ناظــر موظــف اســت هــر گونــه 
اشــکال یــا نقــص مــدارک و یــا عــدم قبــول صــورت  وضعیــت هــای 
ــا  ارســالی ســازمان را ظــرف مــدت یــک مــاه بصــورت مکتــوب ب
مســتندات الزم بــه ســازمان منعکــس نمایــد. مســئولیت حســن 
اجــرای ایــن بنــد بــه عهــده معاونــت یــا مدیریــت مســتقل ناظــر مــی 

باشــد.
10-5( ســازمانها مکلــف می باشــند در انجــام وظایــف محولــه 
ضمــن رعایــت صرفــه و صــاح شــهرداری اهــواز، مقــررات، آییــن 
نامــه هــا و بخشــنامه هــا و دســتور العمــل هــای موضوعــه و همچنیــن 
ضوابــط اجرایــی اباغــی معاونــت یــا مدیریــت مســتقل ناظــر و مفــاد 

ایــن دســتورالعمل را مــاک عمــل قــرار دهنــد.
11- 5( صورتجلســه در صورتــی دارای اعتبــار اســت کــه بــه 
 20_ QMS_ Fr ( ــزو ــد ای ــا ک ــک )ب ــماره ی ــرم ش ــت ف پیوس
ــور( و  ــتورالعمل مذک ــد 12-5 دس ــاس بن ــه )براس _ 06 صورتجلس
ــاغ گــردد و مدیریــت امــور  امضــاء اینجانــب )شــهردار اهــواز( اب
مالــی موظــف اســت بــدون ابــاغ اینجانــب، هیچگونــه پرداختــی بــه 

ــد. ــام ننمای ــه انج ــدرج در صورتجلس ــای من ــروژه ه پ
12-5 (فــرم شــماره یــک صورتجلســه مــی بایســت بــه امضــاء افــراد 
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ذیــل قــرار گیــرد:
 الــف- مدیــر عامــل ســازمان : بــه عنــوان مجــری پــروژه بــه نیابــت 
ــل و  ــتور العم ــن دس ــاد ای ــق مف ــت دقی ــواز و رعای ــهرداری اه از ش

ــاغ صورتجلســات. ــای درج شــده در اب بنده
 ب- مدیــر منطقــه : بــه عنــوان منطقــه محــل اجــرای پــروژه و تامیــن 
کننــده منابــع مالــی پــروژه و رعایــت بندهــای مرتبــط بــا آن حــوزه 

در ایــن دســتور العمــل.
ج- معاونــت یــا مدیریــت مســتقل ناظــر: جهــت نظــارت بــر حســن 
ــرآورد،  ــد ب ــار و تایی ــن اعتب ــت تامی ــا و درخواس ــروژه ه ــرای پ اج
ــای پــروژه و... و  ــت ه ــی و تاییــد صــورت وضعی ــناد و بررس اس

ــل. ــتور العم ــن دس ــوزه در ای ــا آن ح ــط ب ــای مرتب ــت بنده رعای
 د- مدیریــت امــور مجامــع و حسابرســی: جهــت بررســی صحــت 
ــای  ــروژه ه ــدن پ ــاظ ش ــه و لح ــدرج در صورتجلس ــات من اطاع
ــت  ــا و رعای ــازمان ه ــه س ــه بودج ــا اصاحی ــه ی ــور در بودج مذک

ــل. ــتور العم ــن دس ــوزه در ای ــا آن ح ــط ب ــای مرتب بنده
ــد صحــت  ــی و اقتصــادی: جهــت بررســی و تایی ــت مال  ه–  معاون
ــت  ــه و رعای ــدرج در صورتجلس ــای من ــروژه ه ــای پ ــت ه پرداخ

ــل. ــتور العم ــن دس ــوزه در ای ــا آن ح ــط ب ــای مرتب بنده
و– معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی: جهــت تامیــن 
ــت  ــا مدیری ــت ی ــت معاون ــاس درخواس ــر اس ــا ب ــروژه ه ــار پ اعتب
ــن  ــا آن حــوزه در ای ــط ب ــای مرتب ــت بنده ــر و رعای ــتقل ناظ مس

ــل . ــتور العم دس
 13-5( تمــام امضاهــای صورتجلســه بایــد اصــل باشــند و از اســتفاده 

از مهــر امضــاء خــودداری نمایید.
 14-5( پــروژه هــای اباغــی در صورتجلســه مــی بایســت در بودجه 
ــروژه هــا در  ــود پ مصــوب ســازمان لحــاظ گــردد و در صــورت نب
بودجــه مصــوب، ســازمان مــی بایســت در اصاحیــه بودجــه اعمــال 
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ــاند.  ــام برس ــه را انج ــه بودج ــب اصاحی ــی تصوی ــل قانون و مراح
مســئولیت حســن اجــرای ایــن بنــد بــه عهــده مدیــر عامــل ســازمان و 

مدیریــت امــور مجامــع و حسابرســی شــهرداری مــی باشــد.
ــت  ــته جه ــای گذش ــال ه ــه در س ــی ک ــی تکمیل ــروژه های 15-5(پ
اجــرا بــه ســازمان هــای وابســته  بــه نیابــت از شــهرداری ابــاغ شــده 
ــه عهــده معاونــت  و مســئولیت نظــارت ) حــوزه نظــارت ( آن هــا ب
ــه  ــاری وظیف ــال ج ــذا در س ــوده ، ل ــادی ب ــای اقتص ــارکت ه مش
ــر عهــده ســازمان ســرمایه گــذاری و  ــر ایــن پــروژه هــا ب نظــارت ب

مشــارکت هــای مردمــی مــی باشــد.
ــی  ــای مردم ــارکت ه ــذاری و مش ــرمایه گ ــازمان س ــره : س  تبص
ــری آن  ــز مج ــود نی ــه خ ــد ک ــی باش ــروژه های ــر پ ــد ناظ ــی توان نم

ــا اســت. ه
ــروژه هــا مــی بایســت توســط  ــه مطالعــات و طراحــی پ 16-5( کلی
ــه بــرون ســپاری، بصــورت  خــود ســازمان هــا و در صــورت نیــاز ب
مناقصــه عمومــی برگــزار گــردد و از مشــاورین مجــرب و بــا ســابقه 
و دارای رزومــه در کانشــهرها در زمینــه موضــوع مناقصــه، جهــت 
شــرکت در مناقصــه دعــوت بعمــل آیــد. مســئولیت حســن اجــرای 
ــا مدیریــت  ــت ی ــر عامــل ســازمان و معاون ــه عهــده مدی ــد ب ــن بن ای

مســتقل ناظــر آن پــروژه مــی باشــد.
17-5( پــروژه هــای واگــذار شــده بــه ســازمان هــا مــی بایســت بــر 
اســاس وظایــف ذاتــی و شــرح فعالیــت ســازمان ها باشــد. مســئولیت 
حســن اجــرای ایــن بنــد بــه عهــده مدیــر عامــل ســازمان، معاونــت 
ــا مدیریــت مســتقل ناظــر و مدیریــت امــور مجامــع و حسابرســی      ی

مــی باشــد.
18-5( ســازمان هــا موظفنــد بــرای پــروژه هــای تکمیلــی خــود فــرم 
شــماره دو »فــرم وضعیــت پــروژه هــاي عمرانــي در صورتجلســات 
واگــذاری بــه ســازمانهای وابســته بــه نیابــت از شــهرداری« )بــا کــد 
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ایــزو QMS_Fr_20_03( را تهیــه و بــه پیوســت صورتجلســات 
نماینــد.

19-5( ســازمان هــا موظفنــد وضعیــت پــروژه هــای اباغــی خــود را 
در پایــان هــر مــاه از طریــق ســامانه واگــذاری پــروژه هــا بــه ســازمان 
هــای وابســته بــه نیابــت از شــهرداری کــه در معاونــت برنامــه ریــزی 
ــد.  ــزارش نماین ــت و گ ــت ثب ــتقر اس ــانی مس ــرمایه انس ــعه س و توس
مســئولیت صحــت اطاعــات منــدرج در گــزارش وضعیــت پــروژه 

هــا بــه عهــده مدیــر عامــل ســازمان مــی باشــد.
ــا و  ــازمان ه ــق، س ــا ، مناط ــت ه ــا ) معاون ــوزه ه ــه ح 20-5( کلی
ــات  ــل صورتجلس ــان تحوی ــد از زم ــتقل( موظفن ــای مس ــت ه مدیری
ــد و در  ــاء نماین ــد و امض ــات را تایی ــاعت صورتجلس ــرف 72 س ظ
صــورت اشــکال در صورتجلســات ظــرف همــان مــدت 72 ســاعت 
مشــکل را کتبــا بــه ســازمان مجــری و معاونــت برنامــه ریزی و توســعه 
ســرمایه انســانی اعــام نماینــد. مســئولیت کنتــرل فرآینــد مذکــور بــه 

عهــده معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی میباشــد..
21-5( کلیــه ســازمانهای وابســته بــه شــهرداری موظفنــد برنامــه 
ــه  ــع بودج ــه از مناب ــود را ک ــال 1396 خ ــای س ــروژه ه ــی و پ عملیات
مصــوب شــهرداری اهــواز بــه نیابــت از شــهرداری اجــرا مــی نماینــد 
حداکثــر تــا تاریــخ 1396/1/30 بــا هماهنگــی مناطــق و تاییــد معاونتها 
ــوه  ــتورالعمل نح ــاس دس ــه و براس ــتقل مربوط ــای مس ــت ه و مدیری
واگــذاری پــروژه هــا بــه ســازمانهای وابســته بــه نیابــت از شــهرداری 
در ســال 1396 بــه معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی 
ارســال نمایند.معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی 
ــت از  ــه نیاب ــازمانها ب ــه س ــذاری ب ــای واگ ــروژه ه ــت پ ــف اس موظ
ــر اســاس  شــهرداری را بعــد از انجــام تامیــن اعتبــار در ســال 1396 ب
ــت  ــت مســتقل ناظــر )ســتاد ( و ثب ــا مدیری ــت ی درخواســت معاون
پروژه هــای  صورتجلســات  ســامانه«  در  هــا  پــروژه  اطاعــات 
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واگــذاری بــه ســازمانهای وابســته بــه نیابــت از شــهرداری اهــواز » و 
طــی فرآینــد ســامانه مذکــور توســط هــر ســازمان، در قالــب فرمــت 
ــد حــوزه  ــد از تایی ــم و بع ــزار مربوطــه تنظی ــرم اف صورتجلســه در ن
ــا امضــای اینجانــب )شــهردار اهــواز( ابــاغ  هــای هــای مرتبــط ، ب

ــد. نمای
22-5( ســازمان هــا موظفنــد کلیــه امــورات مربــوط بــه تنظیــم 
ــه  ــته ب ــازمانهای وابس ــه س ــذاری ب ــای واگ ــات پروژه ه »صورتجلس
نیابــت از شــهرداری اهــواز« را از طریــق ســامانه »واگــذاری پــروژه 
هــا بــه ســازمان هــای وابســته بــه نیابــت از شــهرداری« طــی نماینــد.

الزم بــه ذکــر اســت فرآیندهایــی کــه خــارج از ســامانه مذکــور طی 
شــوند فاقــد اعتبــار مــی باشــند. . مســئولیت حســن اجــرای ایــن بنــد 
بــه عهــده معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی میباشــد.

6( مراجع و مستندات پشتیبان : 
بودجــه مصــوب، بخشــنامه بودجــه، دســتور العمــل الزامــات و نحــوه 
ــوط  ــن و مقــررات مرب اجــرای بودجــه ســال 1396، مجموعــه قوانی

شــهر و شــهرداری .
7(  نگهداری سوابق :

ــرل  ــی کنت ــق روش اجرای ــل مطاب ــتور العم ــن دس ــوابق ای ــه س کلی
ســوابق  QMS-Pr-26 نگهــداری مــی شــوند.

8( پیوست:
1- فــرم شــماره 2 _ فــرم وضعیــت پــروژه هــاي عمرانــي در 
ــهرداری               ــه ش ــته ب ــازمانهای وابس ــه س ــذاری ب ــات واگ صورتجلس

ســال 1395 در 
.  03_20_QMS_Fr((
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