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بــا یــاری خداونــد متعــال ،بودجــه پیشــنهادی ســال  96شــهرداری
اهــواز ،کــه در موعــد مقــرر در قانــون تقدیــم شــورای محتــرم
اســامی شــهر گردیــده بــود در جلســه یکصــد و شــصت و دومیــن
آن شــورای محتــرم مــورخ  1395/12/11بــه تصویــب رســید.
بودجــه ســال  1396شــهرداری اهــواز بــا سیاســت هــای ذیــل تدویــن
گردید:
-1اولیت اتمام پروژه های نیمه تمام
-2نگاه ویژه به مناطق کم برخوردار
-3توزیع مناسب و عادالنه خدمات و امکانات در سطح شهر
-4رعایــت اصــل صرفــه جویــی و جهــت گیــری مصــارف در
راســتایالگــویصحیــحمصــرفضمــنبهینــهســازیمنابــعموجــود
-5اســتفاده حداکثــری از ظرفیــت هــای قانونــی جهــت افزایــش
منابــع درآمــدی بالخــص در حــوزه جــذب ســرمایه گــذاری
مردمــی و بخــش خصوصــی و ابــزاری هــای نویــن تامیــن منابــع
مالــی و افزایــش ارزش امــاک شــهرداری و....
لــذا تمــام ســطوح ســازمانی (معاونــت هــا ،مدیریــت هــای مســتقل،
مناطــق هشــتگانه و ســازمان هــای وابســته) موظفنــد دســتورالعمل
هــای پیوســتی را (دســتورالعمل الزامــات و نحــوه اجــرای بودجــه
مصــوب ســال  1396شــهرداری اهــواز بــا کــد ایــزو QMS-
 04-20-WIو دســتورالعمل نحــوه اجــرای پــروژه هــای واگــذاری
بــه ســازمانهای وابســته بــه نیابــت از شــهرداری اهــواز درســال 1396
بــا کــد ایــزو  ) 03-20-QMS-WIدر اجــرای بودجــه دقیقــا
رعایــت نماینــد.
امیــد اســت بــا اتــکال بــه خداونــد متعــال و همیــاری اعضــای محتــرم
شــورای اســامی شــهر و مجموعــه شــهرداری اهــواز و ســایر نهادهــا
و ارگان هــای موجــود در شــهر و یــاری شــهروندان عزیــز و بهــره
منــدی از تمــام ظرفیــت هــا و امکانــات موجــود در راســتای توســعه
روز افــزون شــهر اهــواز ،تمامــی اهــداف بودجــه پیــش بینــی شــده
ســال  96شــهرداری اهــواز محقــق گــردد.
سیدخلف موسوی
شهـردار اهـواز
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در راســتای اجــرای دقیــق ،صحیــح و کارآمــد بودجــه ســال ،1396
کتابچــه پیــش رو کــه حــاوی دســتورالعمل هــای ذیــل مــی باشــد
تدویــن ،چــاپ و انتشــار گردیــد.
-1دســتورالعمل الزامــات و نحــوه اجــرای بودجــه مصــوب ســال
 1396شــهرداری اهــواز
با کد ایزو 04-20-QMS-WI
-2دســتورالعمل نحــوه اجــرای پــروژه هــای واگــذاری بــه
ســازمانهای وابســته بــه نیابــت از شــهرداری اهــواز درســال  1396بــا
کــد ایــزو 03-20-QMS-WI
لــذا رعایــت دقیــق بندهــای دســتورالعمل هــای مذکــور بــرای تمــام
ســطوح ســازمانی الزم اجراســت.
در پایــان جــا دارد از زحمــات و تــاش هــای شــهردار محتــرم،
اعضــای محتــرم شــورای اســامی شــهر ،مدیــران و کارشناســان
شــهرداری کــه مــا را در تدویــن و تصویــب بموقــع بودجــه
شــهرداری یــاری نمودنــد تشــکر و قدردانــی نماییــم.
ابراهـیم نوشـادی
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
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 )1هدف :
بــا توجــه بــه تصویــب بودجــه ســال  1396شــهرداری اهــواز بــه
انضمــام  35تبصــره در یکصــد و شــصت و دومیــن جلســه شــورای
محتــرم اســامی شــهر مــورخ  ،1395/12/11لــذا دســتور العمــل
الزامــات و نحــوه اجــرای بودجــه مصــوب ســال  1396شــهرداری
اهــواز بــه کلیــه ســطوح ســازمانی (معاونتهــا ،مناطــق ،ســازمانهای
وابســته ،مدیریتهــای مســتقل) جهــت اجــرا بــه شــرح مفــاد ذیــل
ابــاغ مــی گــردد.
 )2دامنــه كاربــرد  :کلیــه ســطوح ســازمانی (معاونتهــا ،مناطــق،
ســازمانهای وابســته ،مدیریتهــای مســتقل)
 )3تعاریف و اصطالحات :
 :3 -1معاونــت هــا :منظــور از معاونتهــا ،معاونتهــای ســتادی در
ســاختار ســازمانی کــه زیــر نظــر مســتقیم شــهردار اهــواز مــی باشــند
.
 :3 -2مدیریــت هــای مســتقل :منظــور از مدیریــت هــای مســتقل،
مدیریتهــای مســتقل ســتادی اســت کــه در ســاختار ســازمانی زیــر
نظــر مســتقیم شــهردار اهــواز مــی باشــند .
 :3 -3مدیریــت امــور مالــی :منظــور از مدیریــت امــور مالــی،
مدیریــت امــور مالــی کــه در ســاختار ســازمانی زیــر نظــر مســتقیم
معاونــت مالــی و اقتصــادی شــهرداری اهــواز (ســتاد) مــی باشــد .
 :3 -4مدیریــت امــور قراردادهــا :منظــور از مدیریــت امــور
قراردادهــا ،مدیریــت امــور قــراردادی کــه در ســاختار ســازمانی
زیــر نظــر مســتقیم شــهردار اهــواز مــی باشــد .
 :3 -5معاونــت یــا مدیریــت مســتقل ناظــر :بــه معاونــت هــا و
مدیریتهــای مســتقل کــه مســتقیماً در ســاختار ســازمانی شــهرداری
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زیــر نظــر شــهردار اهــواز بــوده و در آن پــروژه واگــذار شــده
بــه ســازمانها بــه عنــوان نماینــده کارفرمــا و دســتگاه نظــارت کار
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
دار مــی باشــند.
 )4مســئوليت اجــرا  :مســئولیت پــی گیــری و حســن اجــرای
دســتورالعمل در تمامــی مفــاد (بندهــا) مشــخص گردیــده اســت.
 )5الزامات اجرای بودجه :
 )5-1کلیــه مناطــق موظفنــد از نــرم افــزار تحــت شــبكه تامیــن
اعتبــار اســتفاده نماينــد و انجــام هرگونــه تاميــن اعتبــار خــارج از
نــرم افــزار مذکــور ممنــوع مــی باشــد.
 )5-2کلیــه 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
بــه معاونــت مالــی و اقتصــادی و معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه
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.
 )5-3بــه منظــور اســتفاده مطلــوب از منابــع و کاهــش هزینــه هــای
غیــر ضــروري هــم در بخــش جــاری و هــم در بخــش عمرانــي،
کلیــه معاونتهــا ،مناطــق و مدیریتهــای مســتقل موظفنــد نســبت
بــه تشــکیل کمیتــه اي در جهــت تحقــق هــدف مذكــور اقــدام و
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گزارشــات اقــدام خــود را بــه معاونــت مالــی و اقتصــادی و معاونــت
برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی ارســال نماينــد.
 )5-4معاونتهــا ،مناطــق ،ســازمانهای وابســته و مدیریتهــای مســتقل
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،
برآوردهــا و  ...را انجــام دهنــد و پــس از آن بــا رعایــت فرآینــد
تامیــن اعتبــار درخواســت تامیــن اعتبــار خــود را از طریــق معاونــت
یــا مدیریــت مســتقل مربوطــه بــه معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه
ســرمایه انســانی ارســال نماینــد.
 )5-5چنانچــه هــر یــک از ردیــف هــای اعتبــارات بودجــه بــه اتمــام
رســیده باشــد و یــا پــروژه اي در بودجــه مصــوب رديــف نداشــته
باشــد ،درخواســت کننــده بایــد بعــد از ارائــه دالیــل توجیهــی و
موافقــت اینجانــب (شــهردار اهــواز) ،از طریــق معاونــت برنامــه
ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی اقــدام بــه تنظیــم درخواســت
اصالحيــه از شــوراي محتــرم اســامي شــهر نمایــد و بعــد از صــدور
مجــوز از شــوراي اســامي شــهر تاميــن اعتبــار مذكــور صــادر مــي
گــردد.
 )5-6کلیــه معاونتهــا ،مدیریتهــای مســتقل و مناطــق در  3ماهــه اول
ســال  1396تنهــا مجــاز بــه تامیــن اعتبــار حداکثــر  3/12بودجــه
جــاری مصــوب خــود بــوده و از ابتــدای هــر 3ماهــه بعــدی تنهــا
در صــورت تحقــق درآمــد خــود در  3ماهــه قبــل مجــاز بــه انجــام
تامیــن اعتبــار حداکثــر  3/12بعــدی هزینــه هــای جــاری مــی
باشــند( .بــه اســتثناء مــاده 1و 2شــامل حقــوق و مزایــای پرســنل،
نیرویهــای شــرکتی ،پــاداش پایــان خدمــت بازنشســتگان و بــاز
خریــد کارکنــان ،پرداخــت دیــون ،ســوخت ،آب ،بــرق ،گاز،
پســت ،تلفــن ،اجــاره ســاختمان و هزینــه هــای کــد  205511وظیفــه
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خدمــات شــهری شــامل تنظیــف ،رفــت و روب و حمــل زبالــه،
اجراییــات ،کنتــرل جمعیــت ســگهای ولگــرد و مبــارزه بــا جانــوران
مــوذی ،حقــوق راننــدگان اســتیجاری بــه غیــر از حــق خــودرو
مســئولین) ،مســئولیت پــی گیــری و حســن اجــرای ایــن بنــد بــه
عهــده معاونتهــا و مدیریتهــای مســتقل مربوطــه ،معاونــت مالــی و
اقتصــادی ،مدیریــت امــور مالــی و مدیــران مناطــق و مدیریــت امــور
مالــی مناطــق میباشــد.
 )5-7بــه اســتناد بنــد  6-8بخشــنامه بودجه ســال  1396شــهرداریهای
کشــور ،شــهرداری اهــواز و ســازمانهای وابســته موظفنــد اعتبــار
مــورد نیــاز بــرای حسابرســی (موضــوع بنــد  30مــاده  71قانــون
تشــکیالت ،وظایــف و انتخابــات شــوراهای اســامی کشــور) کــه
توســط شــورای اســامی شــهر صــورت مــی گیــرد را عــاوه بــر
کمکهــای شــهرداری بــه شــورای اســامی شــهر ،بایســتی پیــش
بینــی و بــه شــورای اســامی شــهر پرداخــت نماینــد .مســئولیت
پــی گیــری و حســن اجــرای ایــن بنــد بــه عهــده معاونــت مالــی
و اقتصــادی ،ســازمانهای وابســته و مدیریــت امــور مجامــع و
حسابرســی مــی باشــد.
 )5-8کلیــه قراردادهــای شــهرداری ،مجوزهــای خریــد و هرگونــه
پرداخــت بــا توجــه بــه مــاده  79قانــون شــهرداری و مــاده  33آییــن
نامــه مالــی شــهرداریها ،قبــل از انجــام مــی بایســت تامیــن اعتبــار
گردد.هــر گونــه هزینــه کــرد و عقــد قــرارداد در معاونــت هــا و
مناطــق منــوط بــه طــی فرآینــد تامیــن اعتبــار از طریــق معاونــت
برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی مــی باشــد .نظــارت بــر
حســن اجــرای ایــن بنــد و عــدم انعقــاد قــرارداد و پرداخــت هــر
گونــه وجهــی قبــل از طــی فرآینــد تأمیــن اعتبــار بعهــده معاونــت
مالــی و اقتصــادی ،مدیریــت امــور مالــی ســتاد و منطقــه و مدیــران
مناطــق و مدیریــت امــور قراردادهــا مــی باشــد.
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 )5-9منطقــه مجــاز بــه هزینــه کــرد مــواد و فصــول هزینــه اعتبــارات
جــاری براســاس بودجــه مکتــوب ابالغــی معاونــت برنامــه ریــزی
و توســعه ســرمایه انســانی کــه در ســامانه کنتــرل بودجــه و
تامیــن اعتبــار نیــز لحــاظ گردیــده بــا رعایــت ســقف اعتبــارات و
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
مجــوز تامیــن اعتبــار از معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه
انســانی صــادر گــردد .مســئولیت پــی گیــری حســن اجــرای ایــن
بنــد بــه عهــده معاونــت مالــی و اقتصــادی ،معاونــت فرهنگــی و
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.
 )5-10عنــوان قــرارداد منعقــد شــده يــا هزينــه كــرد مــی بایســت
عینــاً مطابــق عنــوان ذكــر شــده در بــرگ تامیــن اعتبــار صــادر
شــده ،باشــد.
 )5-11اگــر در بــرگ تأمیــن اعتبــار منابــع پــروژه مشــخص
گردیــده باشــد (بطــور مثــال منابــع داخلــی ،عمومــی ،نفــت ،وام،
تســهیالت و ســرمایه¬گذاری و )...قــرارداد منعقــده مــي بایســت
براســاس منابــع ذكــر شــده تنظیــم گــردد .مســئولیت پــی گیــری و
حســن اجــرای ایــن بنــد بــه عهــده مدیریــت امــور قراردادهــا مــی
باشــد.
 )5-12مدیریــت قراردادهــا و مناطــق موظفنــد حداکثــر تــا پنجــم
هرمــاه لیســت قراردادهــای منعقــد شــده را بــه شــرح ذیــل بــه
معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی ارســال نمایــد.
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 )5-13در قراردادهــای تامیــن نیــروی انســانی ،بایــد فــرم
انتصــاب فعالیــت ( )FR-QMS-20-08از طریــق معاونــت
مربوطــه تکمیــل و پیوســت مــدارک درخواســت تامیــن
اعتبــار باشــد.
 )5-14مدیریــت قراردادهــا و مدیــران مناطــق بعــد از اخــذ
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
و ثبــت اطاعــات قراردادهــا ،موظفنــد قراردادهــای منعقــده
را بــه امضــای معاونــت برنامــه ¬ریــزی و توســعه طبــق فرمــت
ذیــل برســانند و یــک نســخه از قراردادهــای منعقــده را بــه
معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه نیــز ارســال نماینــد.
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 )5-15چنانچــه قــراردادی از نظــر زمــان یــا مبلــغ افزایــش داشــته
باشــد ،بایــد فــرم دالیــل توجیهــی ) -QMS-FR(20-07ایــن
افزایــش توســط معاونــت مربوطــه بــه معاونــت برنامــه ریــزی و
توســعهســرمایهانســانیومدیریــتامــورقراردادهــاارســالگــردد.
 )5-16چنانچــه بعــد از صــدور مجــوز تامیــن اعتبــار ،بــه هــر دلیلــی
قــرارداد منعقــد نگــردد معاونــت يــا منطقــه اجــرا کننــده ،موظــف
اســت دالیــل عــدم انعقــاد قــرارداد را بهمــراه درخواســت کتبــی
لغــو تامیــن اعتبــار ،بــه معاونــت برنامــه ریــزی وتوســعه ســرمایه
انســانی ارســال نمایــد.
 )5-17کلیــه ســطوح ســازمانی موظفنــد تذکــرات منــدرج در بــرگ
تامیــن اعتبــار صــادره از ســوی معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه
ســرمایه انســانی را رعایــت نماینــد .همچنیــن تاميــن اعتبــار صــادره
از ســوي معاونــت برنامــه ريــزي و توســعه ســرمایه انســانی بــه مــدت
 3مــاه از تاريــخ صــدور اعتبــار داشــته و چنانچــه در ايــن مــدت
قــرارداد منعقــد نگرديــد بايســتي مجــددا تاميــن اعتبــار گــردد.
 )5-18معاونــت 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
بودجــه شــهرداری ،اگــر ایــن اعتبــارات در ســال مالــی شــهرداری
ابــاغ و هزینــه گردیــده ،بــه عملکــرد همــان ســال ،و در غیــر
اینصــورت بــه عملکــرد ســال بعــد منظــور گــردد.
 )5-19معاونــت فنــی و عمرانــی و ذیحســابی طرحهــای عمرانــی
موظفنــد اطالعــات 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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 )5-20معاونــت مالــی و اقتصــادی و معاونــت شهرســازي و معمــاري
و مدیــران مناطــق ،موظفنــد ضمــن برگــزاری کارگــروه کدینــگ
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 ابالغــی
توســط کارگــروه کدینــگ درآمــدی مجــاز میباشــد .مســئولیت
نظــارت بــر اجــرای دقیــق ایــن بنــد بــا معاونــت مالــی و اقتصــادی
خواهــد بــود.
 )5-21بــه منظــور حفــظ حقــوق شــهرداری اهــواز ،معاونــت مالــی
و اقتصــادی  ،معاونــت شهرســازی و معمــاری ،مناطــق و مدیریــت
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 اطالعــات مذکــور ،نســبت بــه ارســال
آن بــه اینجانــب (شــهردار اهــواز) و معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه
ســرمایه انســانی اقــدام نماینــد.
 )5-22کلیــه 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
وصــول شــده و آمــار عملکــرد اعتبــارات جــاری و عمرانــی خــود
را حداکثــر تــا دهــم هــر مــاه بــه معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه
ســرمایه انســانی و معاونــت مالــی و اقتصــادی ارســال نماینــد .بدیهــی
اســت کلیــه پرداختهــا مــی بایســت در قالــب ردیــف اعتبــارات
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ابالغــی ابتــدا تأمیــن اعتبــار شــده و حتــی االمــکان اســناد مربوطــه
نیــز در همــان و یــا حداکثــر مــاه بعــد بــه هزینــه قطعــی منظــور
گــردد.
 )5-23مســئولیت تهیــه و تنظیــم تفریــغ بودجــه ســاالنه بــرای
تصویــب در شــورای اســامی شــهر بــر عهــده معاونــت مالــی و
اقتصــادی بــا همــکاری معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه
انســانی مــی باشــد.
 )5-24اســتخدام هرگونــه نیــروی انســانی جدیــد تحــت هــر
عنوانــی در تمامــی بخــش هــا ،معاونتهــا ،مناطــق و ســازمانهای
وابســته ممنــوع مــی باشــد .هرگونــه بکارگیــری نیــروی انســانی
و تبدیــل وضعیــت اســتخدامی تحــت هــر عنــوان در شــهرداریها
بــدون اخــذ مجــوز از ســازمان شــهرداریها و دهیاریهــای کشــور
ممنــوع مــی باشــد .
 )5-25مناطق و ســازمانها موظفند رونوشــتی از اشــخاص مســتعفی،
بازنشســته ،از کار افتــاده ،ماموریــن بــه شــهرداری یــا بالعکــس و
اشــخاصی کــه محــل فعالیــت یــا خدمــت خــود را در ســطح ســتاد،
مناطــق و ســازمانها تغییــر مــی دهنــد بــه معاونــت برنامــه ریــزی و
توســعه ســرمایه انســانی ارســال نمایــد.
 )5-26يارانــه هــاي دولــت بــه ســازمانهاي وابســته بــه شــهرداري
ماننــد يارانــه بليــط بايســتي بــه عنــوان «جبــران بخشــي از بهــاي
بليــط» در دفاتــر و صــورت هزينــه و درآمــد ســازمان ثبــت گــردد.
مســئولیت نظــارت بــر اجــرای دقیــق ایــن بنــد بــا معاونــت مالــی
و اقتصــادی ،مديريــت امــور مجامــع و حسابرســي و مديرعامــل
ســازمان مربوطــه خواهــد بــود.
 )5-27مناطــق ،ســازمانها و معاونــت هــاي مربوطــه مكلفنــد
فهرســت كامــل تعهــدات ايجــاد شــده در قالــب صورتجلســه
واگــذاري اجرایــی پــروژه بــه نیابــت از شــهرداري و پرداخــت هاي
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صــورت گرفتــه توســط شــهرداري بابــت پــروژه هــای قیــد شــده
در صورتجلســات مذكــور را مشــخص و بعــد از تاييــد معاونــت
مربوطــه و معاونــت مالــی و اقتصــادی بــه معاونــت برنامــه ريــزي و
توســعه ســرمایه انســانی ارســال نمایــد.
 )5-28صــورت جلســات واگــذاری پــروژه هــا بــه نیابــت از
شــهرداری بــه ســازمانها بــرای مــدت یکســال مالــی مــی باشــد و
مــاک پرداخــت ،آخریــن صــورت جلســه مبادلــه شــده در آن
ســال مالــی اســت .
 )5-29وجــوه پرداختــي شــهرداري بــه ســازمانهاي وابســته بــا
توجــه بــه اينكــه در راســتاي انجــام وظايــف قانونــي شــهرداري
مــي باشــد بايســتي تحــت عنــوان «هزينــه اجــراي وظايــف ماننــد
اجــراي پــروژه پــارك و  »...در دفاتــر و صــورت هزينــه و درآمــد
ســازمان ثبــت گــردد .مســئولیت نظــارت بــر اجــرای دقیــق ایــن بنــد
بــا معاونــت مالــی و اقتصــادی ،مديريــت امــور مجامــع و حسابرســي
و مديرعامــل ســازمان مربوطــه خواهــد بــود.
 )5-30در صــورت تشــخیص مدیــر منطقــه جهــت واگــذاری پروژه
هــا بــه ســازمانهای وابســته ،مــی بایســت بــر اســاس وظایــف ذاتــی
آن ســازمان و بــا رعایــت دســتور العمــل ابالغــی نحــوه واگــذاری
پــروژه هــا بــه ســازمانهای وابســته بــه نیابــت از شــهرداری در ســال
 ،1396نســبت بــه مبادلــه صورتجلســه از طریــق معاونــت برنامــه
ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی اقــدام گــردد .مســئولیت نظــارت
بــر اجــرای دقیــق ایــن بنــد بــه عهــده مدیریــت امــور مجامــع و
حسابرســی و مدیــر آن ســازمان مــی باشــد.
 )5-31نحــوه محاســبه و پرداخــت بــه ســازمانهای وابســته بابــت
انجــام پــروژه هــا بــه نیابــت از شــهرداری مــی بایســت براســاس
دســتورالعمل ابالغــی نحــوه واگــذاری پــروژه هــا بــه ســازمانها بــه
نیابــت از شــهرداری انجــام پذیــرد .مســئولیت حســن اجــرای ایــن
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بنــد بــه عهــده معاونــت یــا مدیریــت مســتقل ناظــر ،معاونــت مالــی و
اقتصــادی و مدیریــت امــور مالــی مــی باشــد.
 )5-32کلیــه ســازمانهای وابســته بــه شــهرداری موظفنــد برنامــه
عملیاتــی و پــروژه هــای ســال  1396خــود را کــه از منابــع بودجــه
مصــوب شــهرداری اهــواز بــه نیابــت از شــهرداری اجــرا مــی نماینــد
حداکثــر تــا تاریــخ  1396/1/30بــا هماهنگــی مناطــق و تأییــد
معاونتهــا و مدیریتهــای مســتقل ناظــر مربوطــه براســاس دســتورالعمل
نحــوه واگــذاری پــروژه هــا بــه ســازمانهای وابســته بــه نیابــت از
شــهرداری در ســال  1396بــه معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه
ســرمایه انســانی ارســال نماينــد .معاونــت برنامــه ريــزي و توســعه
ســرمایه انســانی موظــف اســت پــروژه هــاي واگــذاري بــه ســازمانها
بــه نيابــت از شــهرداري را بعــد از انجــام تامبــن اعتبــار در ســال 1396
و ثبــت اطالعــات پــروژه هــا در ســامانه «صورتجلســات ســازمانها» و
طــی فرآینــد ســامانه مذکــور توســط هــر ســازمان ،در قالــب فرمــت
صورتجلســه در نــرم افــزار مربوطــه تنظیــم و بعــد از تاييــد حــوزه
هــاي مرتبــط بــا امضــای اینجانــب (شــهردار اهــواز) ابــاغ نمايــد.
 )5-33درآمدهــای حاصــل از مــاده  15و  23قانــون جرائــم
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.
 )5-34بــا توجــه بــه تفویــض اختیــار برگــزاری مناقصــات تــا ســقف
 3/500/000/000ریــال بــه مناطــق (نامــه شــماره 1/100/9141
مــورخ  )1393/1/25و تذکــرات مکــرر ســازمان بازرســی در
خصــوص خــرد کــردن معامــات و رونــد اســتعالم بهــاء ،لــذا
معاونتهــا ،مناطــق و ســازمانهای وابســته پــروژه هــای عمرانــی و
خدماتــی خــود را بصــورت معامــات عمــده (مناقصــه) برگــزار و
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از انجــام معامــات متوســط (اســتعالم بهــاء) خــودداری نماینــد .در
صــورت نیــاز بــه دریافــت تامیــن اعتبــار تــا ســطح معامــات متوســط
و ضــرورت آن ،مــی بایســت قبــل از انجــام تامیــن اعتبــار و رونــد
انجــام معامــات متوســط ،موضــوع مذکــور یــا توســط اینجانــب یــا
طبــق فرمــت پیوســتی (فــرم  )-20QMS-Fr-05در «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
ســرمایه انســانی وفــق قوانیــن و مقــررات اقــدام نماینــد.
تبصــره  :پــروژه هــای عمرانــی ،خدماتــی ،خریــد اقــام یــا
خدمــات کــه حجــم کامــل آن فعالیــت از نظــر ریالــی در حــد
معامــات متوســط باشــد نیــاز بــه مجــوز کمیتــه اعطــای مجــوز
تامیــن اعتبــار تــا ســطح معامــات متوســط نــدارد.
 )5-35مدیــران مناطــق موظفنــد کلیــه درآمــد و عــوارض حــذف
پارکینــگ را در حســابی جداگانــه کــه توســط معاونــت مالــی
و اقتصــادی اعــام مــی گــردد واریــز و صرفــاً جهــت احــداث و
تکمیــل پارکینگهــای ســطح شــهر هزینــه گــردد .مســئولیت پــی
گیــری و حســن اجــرای ایــن بنــد بــه عهــده معاونــت مالــی و
اقتصــادی ،معاونــت حمــل و نقــل و ترافیــک ،مدیــران مناطــق و
مدیــر امــور مالــی مــی باشــد.
 )5-36بودجــه عمرانــی هــر منطقــه در ابتــدای ســال بــه آن منطقــه
توســط معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی براســاس
بودجــه مصــوب اعــام مــی گــردد کــه منطقــه مــی بایســت بــر
اســاس پــروژه هــای تعییــن شــده در بودجــه آن منطقــه بــر اســاس
اولویــت بنــدی نســبت بــه درخواســت صــدور تامیــن اعتبــار از طریق
معاونــت هــا و مدیریتهــای مســتقل ناظــر جهــت ارســال بــه معاونــت
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برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی بــرای اخــذ مجــوز اقــدام
نمایــد.
 )5-37مدیــران مناطــق موظفنــد نســبت بــه اخــذ بهــای پســماند
اقــدام و بــه حســاب درآمــد ســتاد و منطقــه واریــز و صرفــاً
موضوعــات مربــوط بــه پســماند کــه در قانــون پســماند مشــخص
گردیــده بــرای همــان منطقــه هزینــه نماینــد .مســئولیت پــی گیــری
و حســن اجــرای ایــن بنــد بــه عهــده معاونــت مالــی و اقتصــادی و
مدیــران مناطــق مــی باشــد.
)5-38معاونــت مالــی و اقتصــادی و معاونــت شهرســازی و معماری
موظفنــد بــا هماهنگــی معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه
انســانی نســبت بــه واگــذاری و برونســپاری بخشــی از فعالیــت هــای
غیــر راهبــردی در حــوزه درآمــد و وصــول مطالبــات شــهرداری بــه
بخــش خصوصــی اقــدام نمایــد.
 )5-39در تخصیــص منابــع و پرداخــت هــا ،امــور مالــی موظــف
اســت بگونــه ای عمــل نمایــد کــه در پایــان ســال مالــی ،حداقــل
 40درصــد از درآمدهــا را بــه وظیفــه عمرانــی بودجــه ســال 1395
اختصــاص داده شــود .مســئولیت رعایــت ایــن بنــد بــه عهــده
معاونــت مالــی و اقتصــادی و مدیریــت امــور مالــی مــی باشــد.
 )5-40کلیــه رویدادهــای مالــی غیــر نقــد کــه در قالــب تهاتــر،
مشــارکت ،ســرمایه گــذاری ،توافقــات امــاک خصوص ـاً تملــک
اراضــی واقــع در طرحهــای عمرانــی و  ...مــی بایســت در دفاتــر
مالــی ثبــت گــردد .مســئولیت رعایــت و پــی گیــری حســن اجــرای
ایــن بنــد بــه عهــده معاونــت مالــی و اقتصــادی ،مدیــران مناطــق،
مدیریــت امــاک و مســتغالت و مدیریــت امــور مالــی مــی باشــد.
 )5-41معاونیــن 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.
 )5-42معاونیــن موظفنــد قبــل از انعقــاد موافقتنامــه از محــل
اعتبــارات دولتــی جهــت اجــرای پــروژه ،نســبت بــه درخواســت
تامیــن اعتبــار ســهم االعتبــار شــهرداری اقــدام نماینــد.
 )5-43خریــد هــر گونــه نشــریه ،مجلــه ،روزنامــه ،هفتــه نامــه و ...
بــرای شــهرداری و ســازمانهای وابســته بــه اســتثناء اداره کل روابــط
عمومــی و امــور بیــن الملــل ممنــوع مــی باشــد.
 )5-44میــزان امــاک و مســتغالت در اختیــار ســازمان قطــار
شــهری و امــاک واقــع در طــرح احــدث قطــار شــهری و همچنیــن
میــزان خســارت وارده بــه تاسیســات ،ابنیــه ،پــارک هــا ،میادیــن،
خیابانهــا و  ...شــهر در اجــرای ایــن پــروژه را محاســبه و بعنــوان
آورده شــهرداری اهــواز در پــروژه مذکــور بــا طــی مراحــل قانونــی
احتســاب نمایــد .مســئولیت پــی گیــری و حســن اجــرای ایــن بنــد
بــه عهــده معاونتهــای خدمــات شــهری ،حمــل و نقــل و ترافیــک،
فنــی و عمرانــی ،معاونــت مالــی و اقتصــادی و مدیریــت امــاک و
مســتغالت مــی باشــد.
 )5-45صــد در صــد ( )%100درآمــد ناشــی از عــوارض آالیندگــی
صرفــاً بــرای نگهــداری و توســعه فضــای ســبز شــهری و کاهــش
اثــرات آالیندگــی هــوا مــی بایســت هزینــه گــردد .مســئولیت پــی
گیــری و حســن اجــرای ایــن بنــد بــه عهــده معاونــت خدمــات
شــهری ،معاونــت مالــی و اقتصــادی و مدیــر امــور مالــی مــی باشــد.
 )5-46صــد در صــد ( )%100درآمــد موضــوع اجــرای تبصــره 4
مــاده  101قانــون شــهرداریها صرفــا در وظیفــه عمرانــی هزینــه شــود.
مســئولیت رعایــت ایــن بنــد بــه عهــده مدیریــت امــور مالــی مــی
باشد.
 )5-47خریــد هرگونــه خــودرو در شــهرداری مرکــز ،مناطــق و
ســازمانهای وابســته تنهــا بــا مجــوز اینجانــب (شــهردار اهــواز ) و
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پــس از تامیــن اعتبــار امــکان پذیــر مــی باشــد .مســئولیت پــی گیــری
و حســن اجــرای ایــن بنــد بــه عهــده معاونــت مالــی و اقتصــادی،
مدیــران مناطــق و مدیــران عامــل ســازمانهای وابســته مــی باشــد.
 )5-48درج رپرتــاژ آگهــی ،خبــر ،لوگــوی ســازمانی و  ...و
پرداخــت هرگونــه وجهــی بدیــن منظــور توســط شــهرداری مرکــز،
مناطــق و ســازمانهای وابســته بــه ســایتها ،روزنامــه هــا ،هفتــه نامــه هــا
و نشــریات بــدون اخــذ مجــوز از اداره کل ارتباطــات و امــور بیــن
الملــل ممنــوع مــی باشــد .مســئولیت پــی گیــری و حســن اجــرای
ایــن بنــد بــه عهــده معاونتهــا ،مدیــر روابــط عمومــی و امــور بیــن
الملل،مدیــران مناطــق و مدیــران عامــل ســازمانهای وابســته مــی
باشــد.
 )5-49شــهرداری اهــواز و ســازمانهای وابســته موظفنــد موقعیــت
و آخریــن وضعیــت اراضــی ،امــاک ،مســتغالت ،محــدوده هــا،
مغــازه ،فضــا ،دکه،غرفــه ،عرصــه (زمیــن) و  ...را کــه اجــاره یــا
تحــت هــر عنــوان دیگــر در اختیــار اشــخاص حقیقــی و حقوقــی
قــرار داده اســت را بازنگــری و بــا تهیــه تیــپ یکســان قــرارداد،
از طریــق مزایــده اجــاره و درآمــد حاصــل از ایــن موضــوع را
در سیســتم حســابداری خــود ثبــت نماینــد .مدیریــت امــاک و
مســتغالت 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
تهیــه و توســط اینجانــب (شــهردار اهــواز) ابــاغ نمایــد.
 )5-50کدهــای عــوارض و درآمــد بودجــه مصــوب شــهرداری
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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اجــرای ایــن بنــد بــه عهــده معاونــت مالــی و اقتصــادی ،مدیریــت
درآمــد ،مناطــق ،ســازمانهای وابســته و مدیریــت امــور مجامــع و
حسابرســی مــی باشــد.
 )5-51معاونــت مالــی و اقتصــادی و ســازمان ســرمایه گــذاری و
مشــارکتهای مردمــی موظــف اســت نســبت بــه تعییــن وضعیــت
ســهام شــهرداری اهــواز در شــرکتها و  ...اقــدام و ضمــن ارســال
گزارشــی بــه اینجانــب (شــهردار اهــواز) و معاونــت برنامــه ریــزی
و توســعه ســرمایه انســانی درآمــد حاصــل از ایــن موضــوع را در
سیســتم حســابداری خــود ثبــت نمایــد.
 )5-52هرگونــه بکارگیــری افــرادی کــه در اجــرای قوانیــن و
مقــررات ،بازخریــد یــا بازنشســته شــده یــا مــی شــوند و هرگونــه
پرداخــت از هــر محــل تحــت هــر عنــوان بــه افــراد مذکــور بصورت
مســتقیم و یــا از طریــق شــرکت هــای وابســته و پیمانــکاری ممنــوع
اســت .مســئولیت پــی گیــری و حســن اجــرای ایــن بنــد بــه عهــده
معاونــت مالــی و اقتصــادی ،مدیــران مناطــق ،ســازمانهای وابســته و
مدیریتهــای مســتقل مــی باشــد.
 )5-53بــه اســتناد بنــد  9بخشــنامه بودجــه ســال  1396شــهرداریهای
کشــور ،میــزان تنخــواه گــردان شــهرداری بمنظــور پرداخــت بــه
کارپــردازان برابــر اســت بــا درصــد مشــخص شــده در جــدول ذیــل
شرح
شهرداری های درجه  1تا 5

مبلغ تنخواه گردان
معادل نصاب معامالت جزء سال 1396
شهرداری
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معادل  2برابر نصاب معامالت جزء
سال  1396شهرداری

شهرداری های درجه  10تا 12
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 )5-54معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک و ســازمان اتوبوســرانی
موظــف اســت هزینــه فنــی آزمــون ادواری کلیــه نــاوگان ملکــی
فعــال در حمــل و نقــل عمومــی شــهری و حومــه را تامیــن نماینــد
و تنهــا بــه نــاوگان دارای برچســب معاینــه فنــی و آزمــون ادواری
دارای پروانــه فعالیــت اجــازه فعالیــت دهنــد.
 )5-55معاونــت مالــی و اقتصــادی بــا همــکاری حــوزه هــای مرتبط
موظــف اســت بــه اســتناد بنــد  4تکالیــف بودجــه ای بخشــنامه
ســال  ،1396افزایــش تدریجــی نــرخ بهــای خدمــت پســماند تــا
ســقف قیمــت تمــام شــده جمــع آوری ،حمــل و دفــن زبالــه هــای
بهداشــتی زبالــه هــای شــهری را پیــش بینــی نمایــد.
 )5-56پیــش بینــی اعتبــار پرداخــت هرگونــه وام از محــل اعتبارات
جــاری و عمرانــی بــه شــهردار ،کارکنــان شــهرداری ،ســازمانها
وابســته و اعضــای شــورای اســامی شــهر ممنــوع مــی باشــد.
مســئولیت پــی گیــری و حســن اجــرای ایــن بنــد بــه عهــده معاونــت
مالــی و اقتصــادی ،مناطــق و ســازمانهای وابســته مــی باشــد.
 )5-57تمامــی کارکنــان شــاغل در شــهرداری اهــواز و ســازمانهای
وابســته اعــم از مامــور بــه خدمــت و غیــره بــه مرکــز ،مناطــق و
ســازمانهای وابســته ،مــی بایســت حقــوق ،مزایــا و  ...خــود را از
محــل فعالیــت خــود در صــورت تامیــن اعتبــار دریافــت نماینــد.
 )5-58هزینــه تعمیــرات و بازســازی بازارچــه هــا و میادیــن مــی
بایســت از محــل درآمــد بازارچــه هــا و میادیــن تامیــن اعتبــار و
هزینــه گــردد .مســئولیت پــی گیــری و حســن اجــرای ایــن بنــد بــه
عهــده معاونــت خدمــات شــهری و ســازمان ســاماندهی مشــاغل
شــهری و فــرآورده هــای کشــاورزی مــی باشــد.
 )5-59معاونــت حمــل و نقــل و ترافیــک بــا همــکاری معاونــت

28

ضوابط اجرایی بودجه  96شهرداری اهواز
صفحه  18از 20

مشــارکتها و ســرمایه گــذاری ،معاونــت مالــی و اقتصــادی ،مدیریت
امــور حقوقــی ،مدیریــت امــور قراردادهــا و حــوزه هــای مرتبــط در
راســتای کاهــش هزینــه ،عملیــات ســاخت ،احــداث و نگهــداری
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
معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی جهــت انعــکاس
بــه شــورای اســامی شــهر ارســال نمایــد.
 )5-60معاونــت فرهنگــی و امــور اجتماعــی بــا همــکاری معاونــت
مالــی و اقتصــادی ،مدیریــت امــور حقوقــی ،مدیریــت امــور
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.
 )5-61درآمــد حاصــل از فــروش غرفــه هــای میــدان الغدیــر بــه
حســاب شــهرداری اهــواز واریــز گــردد .مســئولیت پــی گیــری
و حســن اجــرای ایــن بنــد بــه عهــده معاونــت مالــی و اقتصــادی،
ســازمان ســاماندهی مشــاغل شــهری و فــرآورده هــای کشــاورزی و
مدیریــت امــور مجامــع و حسابرســی مــی باشــد.
)5-62معاونــت مشــارکتها و ســرمایه گــذاری موظــف اســت
حداکثــر تــا دهــم هرمــاه گزارشــی از اقدامــات و وضعیــت تحقــق
منابــع وام ،تســهیالت ،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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الزم جهــت تحقــق آنهــا را انجــام دهــد.
 )5-63معاونــت 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
)FR-QMS-20-01( 20و بــه انضمــام آنالیــز بــه معاونــت برنامــه
ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی جهــت انجــام تامیــن اعتبــار ارســال
نماینــد.
 )5-64معاونــت خدمــات شــهری موظــف اســت حداکثــر تــا پایــان
دی مــاه ســال  1396بــا همــکاری حــوزه هــای مرتبــط صورتجلســه
ای را بــه همــراه ریــز وظایــف ،فعالیتهــا و هزینــه هــا جهــت ســتاد
نــوروزی ســال  1397بــا هماهنگــی معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه
ســرمایه انســانی نمایــد.
 )5-65معاونــت خدمــات شــهری ،مدیــران مناطــق و مدیریــت
قراردادهــا موظفنــد اقدامــات الزم را جهــت تهیــه تیــپ قــرارداد و
برگــزاری مناقصــه بکارگیــری تانکرهــای آبرســانی جهــت فضــای
ســبز و تعمیــر پمــپ را بعمــل آورنــد.
 )5-66بــه اســتناد مــاده  24آییــن نامــه شــهرداریها مصــوب 1346
بــا اصالحیــه هــای بعــدی دوره عمــل بودجــه هــر ســال تــا 15
اردیبهشــت مــاه ســال بعــد خواهــد بــود و تعهداتــی کــه تــا آخــر
اســفند مــاه هــر ســال تحقــق یافتــه باشــد تــا خاتمــه دوره عمــل
بودجــه از محــل اعتبــار مربــوط قابــل پرداخــت خواهــد بــود .لــذا
کلیــه ســطوح ســازمانی موظفنــد اســناد هزینــه و صــورت وضعیــت
قراردادهــا و صورتجلســاتی کــه در ســال  1396تامیــن اعتبــار آنهــا
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صــورت گرفتــه اســت جهــت ثبــت در حســابهای ســال مالــی 1396
حداکثــر تــا  15اردیبهشــت مــاه ســال  1397اقــدام نماینــد.
)5-67منظــور 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  1396تنظیــم
گردیــده اســت امــا از جهــت مالــی پرداختهــای کافــی و الزم
صــورت نپذیرفتــه اســت .مســئولیت پــی گیــری و حســن اجــرای
ایــن بنــد بــه عهــده معاونتهــا و مدیریتهــای مســتقل ناظــر ،مناطــق و
ســازمانهای وابســته مــی باشــد.
)5-68مســئوليت پاســخگويي در خصــوص هزينــه كــرد ،پيگيــري
و رعايــت حســن اجــراي بودجــه در ســازمانها بــه عهــده مدیــر
عامــل ســازمان و هیئــت مدیــره ســازمانها ،مدیریــت امــور مجامــع و
حسابرســی و در مناطــق بعهــده مديــر منطقــه ،معــاون اداري و مالــي
منطقــه ،مســئول امــور مالــي منطقــه و كارشــناس مســئول برنامــه
ريــزي و توســعه آن منطقــه مــي باشــد.
 )6مراجع و مستندات پشتیبان :
بودجــه مصــوب ،بخشــنامه بودجــه ،مجموعــه قوانیــن و مقــررات
مربــوط بــه شــهر و شــهرداری
 )7نگهــداری ســوابق :کلیــه ســوابق ایــن دســتور العمــل مطابــق
روش اجرایــی کنتــرل ســوابق  26-QMS-Prنگهــداری میشــوند.
 )8پیوست:
فــرم شــماره :20پــروژه هــای موجــود در هزینــه هــای جــاری
بودجــه مصــوب ســال )QMS-FR-20-01( 1396
فــرم شــماره :21پــروژه هــای عمرانــی بودجــه مصــوب ســال 1396
()-QMS-FR 20-02
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فــرم شــماره :23دالیــل توجیهــی افزایــش مبلــغ یــا زمــان
قــرارداد ()QMS-FR -20-07
فــرم اعطــای مجــوز تامیــن اعتبــار تــا ســطح معامــات متوســط
()QMS-FR -20-05
فرم انتصاب فعالیت (QMS-FR( 20-08
 ایــن دســتورالعمل در  68بنــد و  20صفحــه تنظیــم گردیــدها ست .
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کد :

مبلغ کل
پروژه

شماره بازنگری :

0- 0
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نحوه تامین اعتبار

صفحه  1از 1

مبلغ

مورد نیاز

سال96

بعد از

سال96

درصد

پیشرفت
فیزیکی

کار تا

زمان فعلی

ارقام به هزار ریال

کل

جمع

محل تامین اعتبار

رابط بودجه
تاریخ:
مهر و امضا:

مهر و امضا:

تاریخ:

مدیر برنامه و بودجه

وضعیت ملک مورد بهره برداری :منظور اینست که زمینی که پروژه در آن قرار است انجام شود آیا متعلق به شهرداری ،شخص و یا ارگان دیگری است .مثال :احداث فرهنگسرا؛ زمین مورد نظر متعلق به شهرداری است یا باید تملک گردد.

خاتمه

تاریخ:

نفت

مهر و امضا:

منابع داخلی

نام و نام خانوادگی:

منابع عمومی

نام و نام خاوادگی:

وام و سرمایه گذاری
نام و نام خانوادگی:
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معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

موضوع قرارداد

دفتر برنامه و بودجه

نام پیمانکار

مبلغ قرارداد

مبلغ افزایش

مبلغ کل

کد :

شماره بازنگری 0-0 :
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مهر و امضا :

دستگاه مجری

ارقام به هزار ریال

تاریخ شروع قرارداد تاریخ پایان قرارداد ردیف تامین اعتبار شماره برگ تامین اعتبار تاریخ تامین اعتبار

تنظیم کننده

-

فرم دالیل توجیهی افزایش مبلغ یا زمان قرارداد (فرم شماره )23

شماره و تاریخ قرارداد

دالیل توجیهی افزایش مبلغ یا زمان قرارداد :

باالترین مقام واحد مربوطه

نام و نام خانوادگی:

نوع پروژه :خرید ،واگذاری ،نگهداری ،فرهنگی و اجتماعی ،مطالعاتی،آنفورماتیک و رایانه،آموزشی و...

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

مهر و امضا :

رابط بودجه
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :
مهر و امضا :

مدیر برنامه و بودجه :

مهر و امضا :

تاریخ :

نام و نام خانوادگی :
تاریخ :
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منطقه ...

معاونت مربوطه در مرکز

متوسط

عنوان پروژه :

آدرس پروژه :

مبلغ درخواست :

ریز پروژه

-1

پروژه

کد بودجه

مدت اجرا :

تاریخ افتتاح :

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

طرح

برنامه

کد QMS-FR-20-05:
شماره بازنگری 0-1 :

تاریخ:

شماره:

ارقام به هزار ریال

تنظیم کننده

نام و نام خانوادگی:

امضاء

معاونت ناظر:

امضاء

پیشنهادات و انتقادات

معاونت مربوطه در منطقه

نام و نام خانوادگی:

واحد سنجش

امضاء

هدف کمی

کارشناس مسئول برنامه ریزی و توسعه منطقه
نام و نام خانوادگی:

هزینه واحد به ریال

امضاء

دالیل توجیهی انجام معامالت متوسط بشرح ذیل می باشد:

-2
مدیر منطقه
نام و نام خانوادگی:

با اجرای پروژه مذکور با معامالت متوسط :

پ -1موافق می باشم 

پ -2موافق نمی باشم 

مدیر حراست و امور محرمانه
نام و نام خانوادگی:
امضاء

معاون مالی و اقتصادی شهردار اهواز

نام و نام خانوادگی :

امضاء

نام و نام خانوادگی :
امضاء

امضاء

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

تامین اعتبار گردد 

پ -1کمیته موافق می باشد و

تامین اعتبار نگردد

پ -2کمیته موافق نمی باشد و

دبیر شورای مناطق
نام و نام خانوادگی:
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کمیته اعطای مجوز تامین

اعتبار تا سطح معامالت

شهرداري اهواز

مديريت برنامه و بودجه

معاونت برنامه ريزي و توسعه

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

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

سرفصل فعاليتهاي در دست اجرا

کد :

F R -Q M S -20-08
0 -0

فعاليت (ميانگين ساالنه)

درصد تقريبي زمان اختصاص داده به

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

صفحه  1از 1

شماره بازنگري :

اداره(گروه) .................................. :

فرم انتصاب فعاليت -سرفصل اهم فعاليت هاي نيروي انساني شاغل مرکز /منطقه ...

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

1

رديف

2

3

4

6

5

7

8

9

امضا و مهر

10

نام و نام خانوادگي :

جمع

امضا و مهر

 100درصد

رابط بودجه

نام و نام خانوادگي :

تنظيم كننده
امضا و مهر

ضروري::
توضيحاتضروري
توضيحات
معاونت مربوطه
نام و نام خانوادگي :
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 )1هــدف :باتوجــه بــه تصویــب بودجــه ســال  1396شــهرداری
اهــواز در جلســه یکصــد و شــصت و دومیــن شــورای اســامی شــهر
مــورخ  95/12/11لــذا نحــوه اجــرای پروژههــای واگــذاری بــه
ســازمانهای وابســته بــه نیابــت از شــهرداری اهــواز ،در ســال 1396
بــه شــرح ذیــل ابــاغ میگــردد.
 )2دامنــه كاربــرد  :کلیــه ســطوح ســازمانی (معاونتهــا ،مناطــق،
ســازمانهای وابســته ،مدیریتهــای مســتقل)
 )3تعاریف و اصطالحات :
 :3 -1صورتجلســه  :منظــور از صورتجلســه در ایــن دســتور العمــل،
صورتجلســه واگــذاری پــروژه هــا بــه ســازمان هــای وابســته جهــت
اجــرا بــه نیابــت از شــهرداری اهــواز مــی باشــد.
 :3 -2معاونــت یــا مدیریــت مســتقل ناظــر :منظــور از معاونــت یــا
مدیریــت مســتقل ناظــر زیــر مجموعــه شــهردار اهــواز کــه کار
بررســی و تاییــد براوردهــا و درخواســت تامیــن اعتبــار از معاونــت
برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی و بررســی و تاییــد صــورت
وضعیــت هــای پــروژه هــای واگــذاری بــه ســازمانهای وابســته بــه
نیابــت از شــهرداری اهــواز را عهــده دار مــی باشــد.
 :3 -3مدیریــت امــور مالــی :منظــور از مدیریــت امــور مالــی زیــر
مجموعــه معاونــت مالــی و اقتصــادی شــهرداری اهــواز (ســتاد)
مــی باشــد.
 ) 4مســئوليت اجــرا  :مســئولیت پــی گیــری و حســن اجــرا در
تمامــی مفــاد دســتورالعمل (بندهــا) مشــخص گردیــده اســت.
 )5الزامــات نحــوه اجرایــی پــروژه هــای واگــذاری به
ســازمان هــای وابســته به نیابــت از شــهرداری اهــواز :
 )5-1صورتجلســات اجــرای پروژههــای واگــذاری بــه ســازمانهای
وابســته بــه نیابــت از شــهرداری اهــواز ،بــه تفکیــک هــر یــک از
مناطــق و ســتاد (متولــی تامیــن مالــی پــروژه) ،براســاس بودجــه

40

ضوابط اجرایی بودجه  96شهرداری اهواز
صفحه  2از 9

مصــوب و پــس از تاییــد معاونــت یــا مدیریــت مســتقل ناظــر مربوطه
و تکمیــل فــرم شــماره  1از طریــق ســامانه مربوطــه (بــا کــد ایــزو
 )06 _ 20_ QMS_ Frو فــرم شــماره 2توســط ســازمان (بــا
کــد ایــزو )03_20_QMS_Frپیوســت دســتورالعمل و تاییــد و
امضــاء مجــاز طبــق فرمت هــای مذکــور  ،توســط اینجانب(شــهردار
اهــواز) ابــاغ مــی گــردد.
 ) 5-2صورتجلســات واگــذاری پــروژه هــا بــه نیابــت از شــهرداری
بــه ســازمانهای وابســته بــرای مــدت یکســال مالــی (از ابتــدای ســال
 96تــا تاریــخ  )1396/12/29اعتبــار داشــته و مــاک پرداخــت،
آخریــن صورتجلســه مبادلــه شــده در ســال مالــی اســت .مســئولیت
حســن اجــرای ایــن بنــد بــه عهــده معاونــت مالــی و اقتصــادی و
مدیریــت امــور مالــی مــی باشــد.
 )5-3قبــل از طــی فرآینــد تدویــن و ابــاغ صورتجلســه و قبــل از
اجــرای پــروژه هــای قیــد شــده در صورتجلسه،ســازمان هــا مــی
بایســت اســناد ،نقشــه هــا ،بــرآورد و ...را بــه تاییــد معاونــت یــا
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 پروژههایــی نخواهــد داشــت.
 )5-4پروژههــای واگــذار شــده میبایســت توســط ســازمانهای
مربوطــه اجــرا گــردد .لیکــن شــهرداری اهــواز بــه ســازمانها اجــازه
میدهــد ،در بخشهایــی از پروژههــای واگــذار شــده بــه آنهــا
کــه بــا کمبــود یــا فقــدان امکانــات ،تجهیــزات ،تــوان فنــی و
نیــروی انســانی مجــرب مواجــه باشــند بــا کســب موافقــت کتبــی
معاونــت یــا مدیریــت مســتقل ناظــر(و بــا رعایــت تبصــره هــای
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ذیــل) در چارچــوب اساســنامه و بــا رعایــت قانــون تســری آییــن
نامــه معامالتــی شــهرداری تهــران بــه کالنشــهرها و مراکــز اســتانها
و آئیننامــه مالــی خــاص آن ســازمان (در صــورت وجــود)،
نســبت بــه برگــزاری مناقصــه و انتخــاب پیمانــکاران ذیصــاح و
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
حسابرســی و معاونــت یــا مدیریــت مســتقل ناظــر مــی باشــد.
تبصــره  :1ســازمانها موظفنــد در صــورت برگــزاری مناقصــه
بــا رعایــت بنــد ( )5-4دســتورالعمل ،یــک نســخه از دعوتنامــه
شــرکت در مناقصــه مذکــور را (در تاریــخ ثبــت دبیرخانــه ســازمان)
حضــورا ً بــه دفتــر معاونــت یــا مدیریــت مســتقل ناظــر تحویــل
نمــوده و معاونــت یــا مدیریــت مســتقل ناظــر مذکــور (یــا نماینــده
ایشــان) مجــاز و مختــار خواهــد بــود در جلســه بازگشــایی پــاکات
پیشــنهادات پیمانــکاران و انتخــاب پیمانــکار واجــد شــرایط کــه
از طــرف ســازمانها منعقــد میشــود ،شــرکت نمایــد .در غیــر
اینصــورت مســئولیت هرگونــه تعهــدات فنــی ،اجرایــی ،مالــی،
حقوقــی و  ...ایجــاد شــده بــرای ســازمانها در قبــال پیمانــکاران ،بــه
عهــده ســازمانها بــوده و قابــل تســری بــه شــهرداری اهــواز بــه دلیــل
واگــذاری پــروژه نخواهــد بــود.
تبصــره  :2معامــات متوســط و هــم معامــات عمــده ای کــه در
ســازمان انجــام مــی شــود مــی بایســت اســناد اســتعالم و مناقصــات
را عــاوه بــر فــروش در ســازمان ،یــک نســخه را بــه دفتــر فروشــی
کــه در مدیریــت امــور قراردادهــا شــهرداری اهــواز دایــر گردیــده
و یــک نســخه بــه ســازمان فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات جهــت
درج در ســامانه مناقصــات شــهرداری ،طــی نامــه کتبــی جهــت
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فــروش بــه متقاضیــان تحویــل داده شــود.
) 5-5هزینــه انجــام پــروژه شــامل :خدمــات امانــی ،حمــل،
بارانــدازی ،انبــارداری ،تولیــدات ســازمانها و  ...مــورد اســتفاده در
پــروژه بــا هماهنگــی و تاییــد معاونــت یــا مدیریــت مســتقل ناظــر،
براســاس قیمــت تمــام شــده ســازمانها ،تعییــن و محاســبه میشــود.
مســئولیت حســن اجــرای ایــن بنــد بــه عهــده معاونــت یــا مدیریــت
مســتقل ناظــر مــی باشــد.
تبصــره :ایــن هزینــه نمیتوانــد بیشــتر از مبلــغ بــرآورد (بــا
احتســاب ضریــب کارشناســی) تاییــد شــده معاونــت یــا مدیریــت
مســتقل ناظــر ،موضــوع بنــد ( )5-5باشــد.
) 5-6هزینــه انجــام آن قســمت از پروژههــا کــه براســاس بنــد (-4
 )5از طــرف ســازمانها بــه پیمانــکار ذیصــاح واگــذار گردیــده
اســت ،مجمــوع مبالــغ کارکردهــای صــورت وضعیــت پیمانــکاران،
تعدیــل ،ماب ـه التفــاوت مصالــح ،و ســایر هزینههــا بــه موجــب مفــاد
قراردادهــای منعقــده از طــرف ســازمان میباشــد .مســئولیت حســن
اجــرای ایــن بنــد بــه عهــده معاونــت یــا مدیریــت مســتقل ناظــر مــی
باشــد.
 ) 5-7ضریــب باالســری (حقالعمــل) ســازمان( 1/05 ،یــک و
پنــج صــدم) میباشــد کــه بــه هــر یــک از هزینههــای مذکــور
در بندهــای ( )5-5و ( )6-5تعلــق خواهــد گرفــت .ایــن ضریــب
میتوانــد در صــورت نیــاز و براســاس مســتندات ارائــه شــده از
طــرف ســازمانها و پــس از انجــام بررسـیهای الزم توســط معاونــت
یــا مدیریــت مســتقل ناظــر ،مــورد بازنگــری و تعدیــل قــرار گیــرد.
(تقلیــل بــا تاییــد معاونــت یــا مدیریــت مســتقل ناظــر ،افزایــش بــا
تاییــد اینجانــب (شــهردار اهــواز) مــی باشــد) .مســئولیت حســن
اجــرای ایــن بنــد بعهــده معاونــت یــا مدیریــت مســتقل ناظــر و
معاونــت مالــی و اقتصــادی و مدیریــت امــور مالــی مــی باشــد.
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) 5-8مســئولیت پرداخــت صورتحســابها براســاس متولــی منابــع
مالــی پروژههــای صورتجلســه (مــورد اشــاره در بنــد  ،)5-1هــر
یــک از مناطــق و یــا مرکــز (ســتاد) خواهــد بــود.
تبصــره :در صورتیکــه متولــی مالــی پــروژه هریــک از مناطــق بوده
و در مهلــت مقــرر نســبت بــه انجــام تعهــدات مالــی فوقالذکــر
اقــدام ننماینــد ،مدیریــت امــور مالــی شــهرداری اهــواز بــا اعــام
کتبــی ســازمان و تاییــد اینجانــب (شــهردار اهــواز) ،مبلــغ بدهــی را
از محــل نقدینگــی تخصیصــی منطقــه مربوطــه کســر و بــه حســاب
ســازمان پرداخــت خواهــد نمــود.
) 5-9معاونــت یــا مدیریــت مســتقل ناظــر موظــف اســت هــر گونــه
اشــکال یــا نقــص مــدارک و یــا عــدم قبــول صــورت وضعیــت هــای
ارســالی ســازمان را ظــرف مــدت یــک مــاه بصــورت مکتــوب بــا
مســتندات الزم بــه ســازمان منعکــس نمایــد .مســئولیت حســن
اجــرای ایــن بنــد بــه عهــده معاونــت یــا مدیریــت مســتقل ناظــر مــی
باشــد.
 )5-10ســازمانها مکلــف میباشــند 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 ابالغــی معاونــت یــا مدیریــت مســتقل ناظــر و مفــاد
ایــن دســتورالعمل را مــاک عمــل قــرار دهنــد.
 )5 -11صورتجلســه در صورتــی دارای اعتبــار اســت کــه بــه
پیوســت فــرم شــماره یــک (بــا کــد ایــزو ( 20_ QMS_ Fr
_  06صورتجلســه (براســاس بنــد  5-12دســتورالعمل مذکــور) و
امضــاء اینجانــب (شــهردار اهــواز) ابــاغ گــردد و مدیریــت امــور
مالــی موظــف اســت بــدون ابــاغ اینجانــب ،هیچگونــه پرداختــی بــه
پــروژه هــای منــدرج در صورتجلســه انجــام ننمایــد.
) 5-12فــرم 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
از شــهرداری اهــواز و رعایــت دقیــق مفــاد ایــن دســتور العمــل و
بندهــای درج شــده در ابــاغ صورتجلســات.
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
اجــرای پــروژه هــا و درخواســت تامیــن اعتبــار و تاییــد بــرآورد،
اســناد و بررســی و تاییــد صــورت وضعیــت هــای پــروژه و ...و
رعایــت بندهــای مرتبــط بــا آن حــوزه در ایــن دســتور العمــل.
د -مدیریــت امــور مجامــع و حسابرســی :جهــت بررســی صحــت
اطالعــات منــدرج در صورتجلســه و لحــاظ شــدن پــروژه هــای
مذکــور در بودجــه یــا اصالحیــه بودجــه ســازمان هــا و رعایــت
بندهــای مرتبــط بــا آن حــوزه در ایــن دســتور العمــل.
ه– معاونــت مالــی و اقتصــادی :جهــت بررســی و تاییــد صحــت
پرداخــت هــای پــروژه هــای منــدرج در صورتجلســه و رعایــت
بندهــای مرتبــط بــا آن حــوزه در ایــن دســتور العمــل.
و– معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی :جهــت تامیــن
اعتبــار پــروژه هــا بــر اســاس درخواســت معاونــت یــا مدیریــت
مســتقل ناظــر و رعایــت بندهــای مرتبــط بــا آن حــوزه در ایــن
دســتور العمــل .
 )5-13تمــام امضاهــای صورتجلســه بایــد اصــل باشــند و از اســتفاده
از مهــر امضــاء خــودداری نمایید.
 )5-14پــروژه هــای ابالغــی در صورتجلســه مــی بایســت در بودجه
مصــوب ســازمان لحــاظ گــردد و در صــورت نبــود پــروژه هــا در
بودجــه مصــوب ،ســازمان مــی بایســت در اصالحیــه بودجــه اعمــال
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و مراحــل قانونــی تصویــب اصالحیــه بودجــه را انجــام برســاند.
مســئولیت حســن اجــرای ایــن بنــد بــه عهــده مدیــر عامــل ســازمان و
مدیریــت امــور مجامــع و حسابرســی شــهرداری مــی باشــد.
)5-15پــروژه هایــی تکمیلــی کــه در ســال هــای گذشــته جهــت
اجــرا بــه ســازمان هــای وابســته بــه نیابــت از شــهرداری ابــاغ شــده
و مســئولیت نظــارت ( حــوزه نظــارت ) آن هــا بــه عهــده معاونــت
مشــارکت هــای اقتصــادی بــوده  ،لــذا در ســال جــاری وظیفــه
نظــارت بــر ایــن پــروژه هــا بــر عهــده ســازمان ســرمایه گــذاری و
مشــارکت هــای مردمــی مــی باشــد.
تبصــره  :ســازمان ســرمایه گــذاری و مشــارکت هــای مردمــی
نمــی توانــد ناظــر پــروژه هایــی باشــد کــه خــود نیــز مجــری آن
هــا اســت.
 )5-16کلیــه مطالعــات و طراحــی پــروژه هــا مــی بایســت توســط
خــود ســازمان هــا و در صــورت نیــاز بــه بــرون ســپاری ،بصــورت
مناقصــه عمومــی برگــزار گــردد و از مشــاورین مجــرب و بــا ســابقه
و دارای رزومــه در کالنشــهرها در زمینــه موضــوع مناقصــه ،جهــت
شــرکت در مناقصــه دعــوت بعمــل آیــد .مســئولیت حســن اجــرای
ایــن بنــد بــه عهــده مدیــر عامــل ســازمان و معاونــت یــا مدیریــت
مســتقل ناظــر آن پــروژه مــی باشــد.
 )5-17پــروژه 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
یــا مدیریــت مســتقل ناظــر و مدیریــت امــور مجامــع و حسابرســی
مــی باشــد.
 )5-18ســازمان هــا موظفنــد بــرای پــروژه هــای تکمیلــی خــود فــرم
شــماره دو «فــرم وضعيــت پــروژه هــاي عمرانــي در صورتجلســات
واگــذاری بــه ســازمانهای وابســته بــه نیابــت از شــهرداری» (بــا کــد
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ایــزو  )03_20_QMS_Frرا تهیــه و بــه پیوســت صورتجلســات
نماینــد.
 )5-19ســازمان هــا موظفنــد وضعیــت پــروژه هــای ابالغــی 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
و توســعه ســرمایه انســانی مســتقر اســت ثبــت و گــزارش نماینــد.
مســئولیت صحــت اطالعــات منــدرج در گــزارش وضعیــت پــروژه
هــا بــه عهــده مدیــر عامــل ســازمان مــی باشــد.
 )5-20کلیــه حــوزه هــا ( معاونــت هــا  ،مناطــق ،ســازمان هــا و
مدیریــت هــای مســتقل) موظفنــد از زمــان تحویــل صورتجلســات
ظــرف  72ســاعت صورتجلســات را تاییــد و امضــاء نماینــد و در
صــورت اشــکال در صورتجلســات ظــرف همــان مــدت  72ســاعت
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..
 )5-21کلیــه ســازمانهای وابســته بــه شــهرداری موظفنــد برنامــه
عملیاتــی و پــروژه هــای ســال  1396خــود را کــه از منابــع بودجــه
مصــوب شــهرداری اهــواز بــه نیابــت از شــهرداری اجــرا مــی نماینــد
حداکثــر تــا تاریــخ  1396/1/30بــا هماهنگــی مناطــق و تاییــد معاونتها
و مدیریــت هــای مســتقل مربوطــه و براســاس دســتورالعمل نحــوه
واگــذاری پــروژه هــا بــه ســازمانهای وابســته بــه نیابــت از شــهرداری
در ســال  1396بــه معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی
ارســال نمایند.معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی
موظــف اســت پــروژه هــای واگــذاری بــه ســازمانها بــه نیابــت از
شــهرداری را بعــد از انجــام تامیــن اعتبــار در ســال  1396بــر اســاس
درخواســت معاونــت یــا مدیریــت مســتقل ناظــر (ســتاد ) و ثبــت
اطالعــات پــروژه هــا در ســامانه» صورتجلســات پروژههــای
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واگــذاری بــه ســازمانهای وابســته بــه نیابــت از شــهرداری اهــواز « و
طــی فرآینــد ســامانه مذکــور توســط هــر ســازمان ،در قالــب فرمــت
صورتجلســه در نــرم افــزار مربوطــه تنظیــم و بعــد از تاییــد حــوزه
هــای هــای مرتبــط  ،بــا امضــای اینجانــب (شــهردار اهــواز) ابــاغ
نمایــد.
 )5-22ســازمان هــا موظفنــد کلیــه امــورات مربــوط بــه تنظیــم
«صورتجلســات پروژههــای واگــذاری بــه ســازمانهای وابســته بــه
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.

 )6مراجع و مستندات پشتیبان :
بودجــه مصــوب ،بخشــنامه بودجــه ،دســتور العمــل الزامــات و نحــوه
اجــرای بودجــه ســال  ،1396مجموعــه قوانیــن و مقــررات مربــوط
شــهر و شــهرداری .
 )7نگهداری سوابق :
کلیــه ســوابق ایــن دســتور العمــل مطابــق روش اجرایــی کنتــرل
ســوابق  26-QMS-Prنگهــداری مــی شــوند.
 )8پیوست:
 -1فــرم شــماره  _ 2فــرم وضعيــت پــروژه هــاي عمرانــي در
صورتجلســات واگــذاری بــه ســازمانهای وابســته بــه شــهرداری
در ســال 1395
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