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 )0هدف:
تحقق اهداف بودجه و حسن اجرای آن با رعایت قوانین و مقررات و موارد مطروحه در این دستورالعمل.

 )2دامنه كاربرد:
کلیه سطوح سازمانی (معاونتها ،ادارات کل  ،مناطق و سازمانهای وابسته).
 )3مسئولیت اجرا:
مسئولیت پیگیری و حسن اجرای دستورالعمل در تمامی مفاد (بندها) مشخص گردیده است.

 )0مفاهیم و اختصارات:
 :1-4معاونتها :معاونتهای ستادی در ساختار سازمانی که زیر نظر مستقیم شهردار اهواز میباشند.
 :2-4معاونت یا اداره کل ناظر  :معاونتها و ادارات کل ناظری که مستقیماً در ساختار سازمانی شهرداری زیر نظر شهردار
اهواز بوده و در آن پروژه یا فعالیت واگذار شده به سازمانهای وابسته و مناطق به عنوان دستگاه نظارت عالیه ،اولویتبندی پروژهها
و فعالیت ها جهت اجرا ،بررسی و تأیید برآوردها ،ارسال کننده درخواست تأمین اعتبار به معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه
انسانی و نظارت بر اجرای پروژه ،بررسی و تأیید صورت وضعیت انجام کار را عهدهدار میباشند.
تبصره :اولویت بندی ،بررسی ،تأیید برآوردها و درخواست تأمین اعتبار از معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی تا سقف
مبلغ تعیین شده توسط شهردار اهواز میتواند به مناطق یا سازمانهای وابسته تفویض گردد.
 :3-4دیون :هزینهها ،پروژهها و فعالیتهایی است که دارای صد در صد پیشرفت فیزیکی بوده و صورتجلسه تحویل موقت یا
قطعی آن ضمن ثبت در دبیرخانه در سالهای قبل از سال  0011تنظیم گردیده است اما از جهت مالی پرداختهای کافی و الزم
صورت نپذیرفته است.

 )5شرح عملیات:
 -1-5کلیه مناطق موظفند از نرم افزار تحت شبکه تأمین اعتبار استفاده نمایند و انجام هرگونه تأمین اعتبار خارج از نرم افزار
مذکور ممنوع میباشد.
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 -2-5کلیه مناطق و سازمانهای وابسته موظفند جهت ارتقاء سطح اقتصادی منطقه و سازمان در زمینه تشخیص منابع درآمدی
جدید و افزایش منابع درآمدی موجود بدون آثار تورمزا در اقتصاد شهر ،کمیتههایی متشکل از شورای معاونین مناطق و سازمانها
تشکیل داده و گزارش فعالیتهای کمیتههای مذکور را حداکثر تا دهم هر ماه و طبق کدینگ بودجه مصوب به معاونت مالی و
اقتصادی و معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی ارسال نمایند .چنانچه موارد درآمدزا در زمینه سرمایهگذاری و مشارکتها
باشند یک نسخه نیز به سازمان سرمایهگذاری و مشارکتها ارسال نمایند.
 -3-5به منظور استفاده مطلوب از منابع و کاهش هزینههای غیر ضروری در بخشهای اعتبارات هزینهای و اعتبارات تملک
داراییهای سرمایهای ،کلیه معاونتها ،ادارات کل ناظر ،مناطق و سازمانهای وابسته موظفند در راستای تحقق هدف مذکور
کمیتهای متشکل از شورای معاونین مناطق و سازمانها تشکیل داده و با رعایت صرفه و صالح و متناسب با میزان تحقق درآمدها و
منابع خود نسبت به هزینه کرد اقدام نموده و گزارشات اقدامات را به معاونت مالی و اقتصادی و معاونت برنامهریزی و توسعه
سرمایه انسانی ارسال نمایند.
تبصره  : 1هرگونه هزینهکرد جهت موارد ذیل ممنوع میباشد :
 -0هزینهکرد برای منازل سازمانی شهرداری به جز مهمانسرای شهرداری واقع در خیابان  9و  01شرقی کیانپارس.
 -2هزینه کارواش خودروها.
 -3هزینه خرید و تعمیر تلفن همراه و لوازم جانبی بجز برای شهردار اهواز.
 -0پرداخت جریمه خودروها بجز برای شهردار اهواز.
 -5هزینه صبحانه به جز دفتر شهردار و مهمانسرا و جلسات.
 -6خرید میوه به جز دفتر شهردار ،دفاترمدیران مناطق ،دفاتر رؤسا یا مدیران عامل سازمانهای وابسته ،مهمانسرا و جلسات.
تبصره  : 2هرگونه هزینهکرد جهت تهیه غذا به جز موارد ذیل ممنوع میباشد :
 -0حوزه شهردار حداکثر ماهیانه  311پرس.
 -2معاونتهای ستادی حداکثر ماهیانه  211پرس.
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 -3مناطق حداکثرماهیانه  311پرس.
 -0سازمانهای وابسته حداکثر ماهیانه  011پرس.
 -5ادارت کل مستقل حداکثر ماهانه  011پرس.
مدیرکل حوزه دفتر شهردار مجاز است در صورت نیاز به افزایش سهمیه مشخص شده هر یک از حوزههای فوق ،درخواست
افزایش را به صورت مکتوب به معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ارسال نماید.
 -4-5معاونتها ،ادارات کل ناظر ،مناطق و سازمانهای وابسته موظفند از حیث هزینهکرد اعتبارات با در نظرگرفتن حداکثر
صرفهجویی و کیفیت ،دقت الزم را در اولویتبندی انجام کار ،فعالیت ها و اقدامات و بررسی و تأیید قیمت انجام کار ،برآوردها و
 ...را انجام دهند و پس از آن با رعایت فرآیند تأمین اعتبار ،درخواست تأمین اعتبار خود را از طریق معاونت یا ادارات کل ناظر به
معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی ارسال نمایند.
تبصره  – 1معاونتها ،ادارات کل ناظر بعد از دریافت درخواست از مناطق و سازمانها نسبت به بررسی برآوردها و تأیید آنها
قبل از ارسال درخواست تأمین اعتبار به معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی اقدام نماید و ارسال درخواست تأمین اعتبار به
معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی به منزله تأیید برآورد پروژه یا فعالیت مورد درخواست مناطق و سازمانهای وابسته
میباشد.
تبصره  -2منطقه میتواند معامالت جزء تا سقف  051/111/111ریال (چهارصد و پنجاه میلیون ریال) را با رعایت قانون اصالح
و تسری آییننامه معامالتی شهرداری تهران به مراکز استانها و کالنشهرها  ...مصوب سال  0391به صورت مستقیم از معاونت
برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی درخواست تأمین اعتبار نموده و پس از صدور مجوز تأمین اعتبار ،هزینه نماید .تأیید برآورد،
صورت وضعیتها و تأیید انجام کار یا خدمات یا خرید به عهده معاونت یا اداره مربوطه در منطقه ،رئیس اداره مالی منطقه،
کارپرداز منطقه و رئیس اداره پشتیبانی منطقه و مدیر منطقه میباشد.
مناطق میبایست جهت هزینهکرد در ردیفهای مربوط به حوزه های امور ارتباطات و فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی طی نامه کتبی
درخواست خود را به اداره کل ارتباطات و امور بین الملل یا سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی به عنوان ناظر ارسال نمایند .اداره
کل ارتباطات و امور بین الملل یا سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی موظفند درخواست منطقه را ظرف مدت  3روز پس از
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تاریخ درخواست منطقه بررسی و در صورت تأیید ،درخواست تأمین اعتبار را طی نامه کتبی به معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه
انسانی جهت صدور مجوز تأمین اعتبار ارسال نموده و در غیر این صورت نسبت به اعالم ایرادات و نواقص به صورت مکتوب در
ظرف مدت زمان مذکور به منطقه اقدام نمایند .حسن اجرای این بند بر عهده مدیران مناطق ،اداره کل ارتباطات و امور بین الملل و
سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی میباشد.
تبصره  – 3در معامالت متوسط به منظور تسریع در اجرای پروژهها و فعالیتها در شهرداری در جهت ارتقاء خدمات به
شهروندان ،مناطق میتوانند پروژهها و فعالیتهای خود را تا سقف  0/511/111/111ریال (چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال) با
رعایت قانون اصالح و تسری آییننامه معامالتی شهرداری تهران به مراکز استانها و کالنشهرها  ...مصوب سال  0391و با رعایت
دقیق الزامات ذیل انجام دهند.
 -0مناطق میبایست در انجام معامالت متوسط به استناد مفاد مندرج در مواد  3و  0قانون اصالح و تسری آییننامه معامالتی
شهرداری تهران به مراکز استانها و کالنشهرها  ...مصوب سال  0391اقدام نمایند .لذا در صورتی که معامله صرفاً خرید کاال
باشد نیازی به انعقاد قرارداد و اخذ ضمانتنامه حسن انجام تعهدات نمیباشد و مأمور خرید یا کارپرداز منطقه با رعایت مفاد
مندرج در مواد  3و  0قانون اصالح و تسری آییننامه معامالتی شهرداری تهران به مراکز استانها و کالنشهرها  ...مصوب سال
 0391و تأیید کمیسیون مربوطه در ماده  0این قانون نسبت به انتخاب فروشنده کاالی مورد نیاز اقدام نماید.
الزم به توضیح است در تحویل کاالی مورد معامله به استناد مواد  26 ،25 ،20و  22قانون اصالح و تسری آییننامه معامالتی
شهرداری تهران به مراکز استانها و کالنشهرها  ...مصوب سال  ،0391مأمور خرید یا کارپرداز در صورتجلسه قید نماید که
کاالی مورد معامله طبق نمونه مندرج در اسناد استعالم باشد و ذیل آن را همه اعضا کمیسیون استعالم ،پیمانکار و فروشنده کاال
امضاء و تأیید نمایند .ضمناً میبایست برای کلیه کاالهای تحویلی ،به محض ورود کاال به انبار ،قبض انبار صادر و توسط
اعضای کمیسیون تحویل مندرج در ماده  20قانون اصالح و تسری آییننامه معامالتی شهرداری تهران به مراکز استانها و
کالنشهرها  ...مصوب سال  0391تأیید و امضاء گردد.
 -2در صورتی که مورد معامله ،پروژه یا فعالیت عمرانی یا اجرایی باشد و مفاد شرایط عمومی پیمان بر آن حاکم باشد ،عقد
قرارداد و اخذ ضمانتنامه جهت تضمین انجام تعهدات الزامی میباشد.
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 -3اسناد برآورد پروژه یا فعالیت تا سقف مذکور می بایست قبل از انجام فرایند معامله متوسط توسط معاونت یا اداره کل ناظر
مربوط با موضوع معامله بررسی و تایید گردد.
 -0معاون ت یا اداره کل ناظر مربوط با موضوع معامله موظف است اسناد برآورد پروژه یا فعالیت تا سقف مبلغ مذکور را که منطقه
طی نامه کتبی ارسال نموده (منطقه می بایست رسید تحویل اسناد برآورد پروژه یا فعالیت را از معاونت یا اداره کل ناظر مربوط
با موضوع معامله با تاریخ مشخص دریافت نمایند) تا  01روز از تاریخ رسید تحویل اسناد برآورد پروژه یا فعالیت ارسالی
منطقه  ،مورد بررسی قرار داده و در صورت تأیید ،درخواست تأمین اعتبار را به معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی
جهت تأمین اعتبار ارسال نموده و در غیر اینصورت نسبت به اعالم ای رادات و نواقص به صورت مکتوب در ظرف مدت زمان
مذکور به منطقه اقدام نمایند.
 در صورتی که در مدت زمان تعیین شده معاونت یا اداره کل ناظر مربوط با موضوع معامله هیچ گونه پاسخی (مبنی بر تأیید یا
رد) اعالم ننماید ،به منزله تأیید برآورد پروژه یا فعالیت مورد درخواست منطقه تلقی گردیده و منطقه میتواند به صورت
مستقیم درخواست تأمین اعتبار خود را به معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی ،با ذکر شماره نامه درخواست بررسی و
تأیید برآورد و تأمین اعتبار به همراه تصویر رسید تحویل اسناد برآورد پروژه یا فعالیت به معاونت یا اداره کل ناظر مربوط با
موضوع معامله ،ارسال نماید و معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی موظف است نسبت به تأمین اعتبار با نامه ارسالی
منطقه اقدام و رونوشتی از تأمین اعتبار صادره را به معاونت یا اداره کل ناظر مربوط با موضوع معامله نیز ارسال نماید.
 چنانچه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی با توجه به نامه ارسالی منطقه اقدام به تأمین اعتبار نمود و قبالً معاونت یا
اداره کل ناظر مربوط با موضوع معامله ایرادات و نواقص اسناد برآورد پروژه یا فعالیت را در بازه زمانی اعالم شده به منطقه
اعالم نموده بوده و منطقه اق دامی جهت رفع آنها صورت نداده ،معاونت یا اداره کل ناظر مربوط با موضوع معامله میتواند طی
نامه کتبی حداکثر ظرف مدت  04ساعت از تاریخ نامه تأمین اعتبار صادره از معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی،
درخواست ابطال نامه تأمین اعتبار مذکور را نماید و معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی موظف به ابطال آن مجوز تأمین
اعتبار میباشد.
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 چنانچه در هر زمان که مشخص گردد معاونت یا اداره کل ناظر مربوط با موضوع معامله ایرادات و نواقص اسناد برآورد پروژه
یا فعالیت را در بازه زمانی اعالم شده به منطقه اعالم و منطقه ایرادات و نواقص را رفع ننموده و اقدام به درخواست تأمین اعتبار
از معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی نموده و مجوز تأمین اعتبار از سوی معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی
صادر و پروژه یا فعالیت در حال انجام یا انجام شده باشد ،مسئولیت عواقب امر به عهده معاونت مربوطه در منطقه و مدیر منطقه
میباشد.
 -5مناطق میبایست مجوز تأمین اعتبار را قبل از انجام فرایند معامله از معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی دریافت نمایند.
 -6نماینده اداره کل حقوقی ،امور پیمانها و قراردادها و نماینده حراست منطقه میبایست به عنوان ناظر در تمام فرایند معامالت
حضور داشته و باید به صورت مکتوب از ایشان دعوت گردد.
 -2در برآورد پروژه یا فعالیت میبایست مالیات بر ارزش افزوده نیز لحاظ گردد.
 -4صورت وضعیتهای معامالت متوسط می بایست توسط معاونت یا اداره کل ناظر مربوط با موضوع معامله به عنوان ناظر عالی
بررسی و تایید گردد.
 -9منطقه مکلف است قبل از اجرای پروژه ،هزینه یا فعالیت و در صورت نیاز به عقد قرارداد طبق مفاد مندرج در بند  2نسخهای از
قرارداد را به اداره کل حقوقی ،امور پیمانها و قراردادها و معاونت یا اداره کل ناظر مربوط با موضوع معامله ارسال و با
هماهنگی معاونت مذکور ،عملیات اجرایی را شروع نماید.
 -01تغییر موقعیت اجرای پروژه یا فعالیت و وجود مغایرت با لیست محل و آدرسهای پیوست اسناد ممنوع میباشد.
 -00هیچگونه تعدیل ،اضافه بهاء و مابه التفاوت مصالح به پیمانهای معامالت متوسط تعلق نمیگیرد و افزایش و کاهش  %25این
پیمانها تنها با رعایت سقف نصاب اعالم شده در معامالت متوسط ،مبلغ  0/511/111/111ریال (چهار میلیارد و پانصد میلیون
ریال) و با موافقت معاونت یا اداره کل ناظر مربوط با موضوع معامله و رعایت مقررات مربوطه امکانپذیر میباشد.
 -02منطقه موظف است پس از مشخص شدن برنده در معامالت متوسط ،نسبت به اعالم به برنده جهت برابر با اصل کردن مدارک
و مستندات ابرازی در استعالم ظرف مدت  04ساعت از اعالم ،اقدام نماید.
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در صورتی که برنده استعالم ظرف مدت اعالم شده نسبت به برابر با اصل کردن مدارک و مستندات اقدام ننماید ،استعالم کأن
لم یکن تلقی میگردد و با شرکت برنده طبق مقررات شهرداری برخورد خواهد گردید.
 -03با توجه به تأکید سازمان محترم بازرسی استان در خصوص عدم شکست و خرد کردن معامالت ،لذا از شکست و خردکردن
معامالت تحت هر عنوان جداً خودداری گردد.
تبصره  -4در معامالت عمده مناطق مجازند با بررسی و تأیید برآورد پروژه یا فعالیت توسط معاونت یا اداره کل ناظر مربوط با
موضوع معامله و انجام فرایند تأمین اعتبار از طریق معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی و با رعایت قانون اصالح و تسری
آییننامه معامالتی شهرداری تهران به مراکز استانها و کالنشهرها  ...مصوب سال  0391تا سقف  00/230/111/111ریال (یازده
میلیارد و دویست و سی و چهار میلیون ریال) با رعایت دقیق تشریفات و الزامات ذیل نسبت به برگزاری مناقصه عمومی اقدام
نمایند.
 -0منطقه مکلف است قبل از اجرای پروژه ،هزینه یا فعالیت ،یک نسخه از قرارداد را به اداره کل حقوقی ،امور پیمانها و قراردادها
و معاونت یا اداره کل ناظر مربوط به موضوع معامله در ستاد ارسال و با هماهنگی معاونت ستادی ،عملیات اجرایی را شروع
نماید.
 -2منطقه مکلف است اسناد مناقصه را طی نامه کتبی جهت بارگذاری در سایت مناقصات و فروش به دفتر فروش به اداره کل
حقوقی ،امور پیمانها و قراردادها ارسال نماید .مناطق و سازمانها آرشیوی از ماتبات صورت گرفته در این خصوص را نزد خود
نگه ارد و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی ارسال نماید.
عواقب عدم ا جرای این موضوع در منطقه به عهده مدیر منطقه و امور حقوقی و قراردادهای منطقه و در سازمان به عهده رییس
یا مدیرعامل سازمان و مسئول امور حقوقی و قراردادهای سازمان میباشد.
 -3صورت وضعیت های معامالت عمده که توسط مناطق بررسی و تأیید میگردد ،میبایست توسط معاونت یا اداره کل ناظر
مربوط با موضوع معامله به عنوان ناظر عالی بررسی و تایید گردد.
 -0تغییر موقعیت اجرای پروژه یا فعالیت و وجود مغایرت با لیست محل و آدرسهای پیوست اسناد ممنوع میباشد.
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تبصره  -5مناطق میبایست در برآوردهای خود چه در معامالت متوسط و چه در معامالت عمده ،کروکی دقیق موقعیت معادن و
محل های دپو مصالح حاصل از خاکبرداری ،تخریب و  ...و فاصله آنها تا محل مصرف و یا تخلیه را تهیه و در استعالم بهاء یا اسناد
مناقصه ضمیمه نماید .فاصله های حمل درج شده در اسناد ،مبنای پرداخت گردیده و صورتجلسه فاصله حمل در این خصوص
تنظیم گردد .هرگونه تغییر در فاصله های حمل مصالح ،با درخواست پیمانکار و پس از بررسی و تأیید معاونت یا اداره کل ناظر
مربوط با موضوع معامله اعمال خواهد شد.
 -5-5چنانچه هریک از ردیفهای اعتبارات بودجه به اتمام رسیده باشد و یا پروژه یا فعالیتی در بودجه مصوب ردیف نداشته
باشد  ،درخواست کننده باید بعد از ارائه دالیل توجیهی و موافقت شهردار اهواز ،از طریق معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه
انسانی اقدام به تنظیم درخواست اصالحیه از شورای محترم اسالمی شهر نماید و بعد از صدور مجوز از شورای محترم اسالمی شهر
تأمین اعتبار مذکور صادر می گردد.
 -6-5به استناد بند  2بخش ج فصل سوم بخشنامه بودجه سال  0011شهرداریهای کشور ،شهرداری اهواز و سازمانهای وابسته
موظفند اعتبار مورد نیاز برای حسابرسی (موضوع بند  31ماده  41قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور) که
توسط شورای محترم اسالمی شهر صورت میگیرد را عالوه بر کمکهای شهرداری به شورای اسالمی شهر ،بایستی پیشبینی و به
شورای اسالمی شهر پرداخت نمایند .در صورتی که شورای اسالمی شهر بدلیل عدم تخصیص شناسه ملی نتواند نسبت به انعقاد
قرارداد حسابرسی اقدام نمایند شهرداری نسبت به انعقاد قرارداد اقدام خواهد نمود .مسئولیت پیگیری و حسن اجرای این بند به
عهده معاونت مالی و اقتصادی ،سازمانهای وابسته و اداره کل حسابرسی میباشد.
 -7-5مناطق و سازمانهای وابسته مجاز به هزینهکرد مواد و فصول هزینه اعتبارات هزینه ای براساس بودجه با رعایت سقف
اعتبارات ،متناسب با تحقق درآمد منطقه و دستورالعمل مذکور میباشد .به غیر از ردیفهای مرتبط با معاونت خدمات شهری،
سازمان فرهنگی  ،اجتماعی و ورزشی ،اداره کل ارتباطات و امور بین الملل و بسیج (معامالت باالی  051،111،111ریال به استناد
تبصره  2بند )5-0که میبایست درخواست آن از طریق معاونتها یا ادارات کل ناظر مربوطه ارسال و مجوز تأمین اعتبار از معاونت
برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی صادر گردد .مسئولیت پیگیری حسن اجرای این بند به عهده معاونت مالی و اقتصادی ،سازمان
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فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی  ،اداره کل ارتباطات و امور بین الملل ،بسیج ،مدیران مناطق ،رؤسایا مدیران عامل سازمانهای وابسته،
اداره کل حقوقی و امور پیمانها و قراردادها و اداره کل امور مالی میباشد.
 -8-5کلیه قراردادهای شهرداری ،مجوزهای خرید و هرگونه پرداخت با توجه به ماده  29قانون شهرداری و ماده  33آیین نامه
مالی شهرداریها ،قبل از انجام میبایست تأمین اعتبار گردد .هرگونه هزینهکرد و عقد قرارداد در معاونتها و مناطق منوط به طی
فرآیند تأمین اعتبار از طریق معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی میباشد .نظارت بر حسن اجرای این بند و عدم انعقاد
قرارداد و پرداخت هرگونه وجهی قبل از طی فرآیند تأمین اعتبار به عهده معاونت مالی و اقتصادی ،اداره کل امور مالی  ،اداره کل
حقوقی و امورپیمانها و قراردادها ،مدیران مناطق و ادارات مالی مناطق میباشد.
 -9-5عنوان قرارداد منعقد شده یا هزینهکرد میبایست عیناً مطابق عنوان ذکر شده در برگ تأمین اعتبار صادر شده ،باشد.
مسئولیت اجرای این بند به عهده اداره کل حقوقی و امور پیمانها و قراردادها و امور حقوقی و قراردادهای مناطق و سازمانهای
وابسته میباشد.
 -11-5چنانچه بعد از صدور مجوز تأمین اعتبار ،به هر دلیلی قرارداد منعقد نگردد معاونت یا اداره کل یا منطقه اجرا کننده،
موظف است دالیل عدم انعقاد قرارداد را به ه مراه درخواست کتبی لغو تأمین اعتبار ،به معاونت برنامهریزی وتوسعه سرمایه انسانی
ارسال نماید.
 -11-5کلیه سطوح سازمانی موظفند تذکرات مندرج در برگ تأمین اعتبار صادره از سوی معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه
انسانی را رعایت نمایند .همچنین تأمین اعتبار صادره از سوی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی به مدت  3ماه از تاریخ
صدور اعتبار داشته و چنانچه در این مدت قرارداد منعقد نگردید میبایست مجددا تأمین اعتبار تمدید گردد.
 -12-5اگر در برگ تأمین اعتبار منابع پروژه یا فعالیت مشخص گردیده باشد (بطور مثال منابع داخلی ،منابع بودجه کشور و
سرمایهگذاری ،پروژههای مشترک با دستگاه ها و سازمانهای خارج از شهرداری) قرارداد منعقده میبایست براساس منابع ذکر
شده تنظیم گردد .مسئولیت پیگیری و حسن اجرای این بند به عهده اداره کل حقوقی و امور پیمانها و قراردادها میباشد.

کدQMS-WI-02-20 :

دستور العمل الزامات و نحوه اجرای بودجه

شماره بازنگری0-9 :

مصوب سال 0011

شهرداری اهواز

صفحه 11 :از 32

معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی

 -13-5اداره کل حقوقی و امور پیمانها و قراردادها ،مناطق و سازمانها موظفند حداکثر تا پنجم هرماه لیست قراردادهای منعقد
شده را به شرح ذیل به معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی ارسال نماید.
ردیف شرح پروژه یا فعالیت

آدرس

مبلغ قرارداد

شماره قرارداد

شماره تأمین اعتبار

تاریخ ابالغ

تاریخ تأمین اعتبار

شرکت طرف قرارداد

 -14-5اداره کل حقوقی ،امور پیمانها و قراردادها با هماهنگی سازمان فاوا و اداره کل ارتباطات و امور بین الملل موظفند نسبت
به بارگزاری جدول ذیل روی سایت شهرداری و بروز رسانی آن اقدام نماید.
شرح پروژه یا فعالیت

ردیف

آدرس

مبلغ قرارداد

شماره قرارداد

شرکت طرف قرارداد

تاریخ قرارداد

 -15-5اداره کل حقوقی و امور پیمانها و قراردادها و مدیران مناطق بعد از اخذ مجوز تأمین اعتبار و انجام مراحل قانونی انعقاد
قرارداد طبق قانون اصالح و تسری آیین نامه معامالتی شهرداری تهران به مراکز استانها و کالنشهرها مصوب سال  ،0391در جهت
اجرای دقیق بودجه و ثبت اطالعات قراردادها ،موظفند قراردادهای منعقده را به امضای معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی
به دلیل کنترل ردیف بودجه طبق فرمت ذیل برسانند و یک نسخه از قراردادهای منعقده را به معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه
انسانی نیز ارسال نمایند.
فرمت محل امضای قراردادهای منعقده در مناطق :
کارفرما:

پیمانکار:

نام و نام خانوادگی:

نام ونام خانوادگی:
نام شرکت:

مدیرمنطقه .....

امضاومهر

امضاو مهر
مسئول امور حقوقی و قراردادهای منطقه

معاونتهای مربوطه در منطقه

امضا و تأیید واحدهای دیگر در صورت تشخیص اداره کل حقوقی و امورپیمانها و

نام ونام خانوادگی:

نام ونام خانوادگی:

قراردادها

امضا و مهر

امضا و مهر

نام ونام خانوادگی:
امضا و مهر

قرارداد مذکور در صورت رعایت مقررات و قانون اصالح و تسری آیین نامه معامالتی شهرداری تهران به مراکز استانها و کالنشهرها مصوب سال  0391و ضوابط مربوطه از نظر بودجه مصوب طبق تأمین اعتبار به شماره ذیل بال مانع میباشد.
شماره تأمین اعتبار:
تاریخ تأمین اعتبار:

نام و نام خانوادگی
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فرمت محل امضای قراردادهای منعقده در مرکز :
پیمانکار:

کارفرما:
نام و نام خانوادگی:

نام ونام خانوادگی:

شهردار اهواز

نام شرکت:

امضا و مهر

امضا و مهر

کارشناس اداره کل حقوقی و امور پیمانها و قراردادها

مدیرکل حقوقی و امور پیمانها و قراردادها

معاونتهای ستاد یا اداره کل ناظر

امضا

و تأیید واحدهای دیگر در صورت تشخیص اداره کل حقوقی و امور پیمانها و قراردادها

نام ونام خانوادگی:

نام ونام خانوادگی:

نام ونام خانوادگی:

نام ونام خانوادگی:

امضا و مهر

امضا و مهر

امضا و مهر

امضا و مهر

قرارداد مذکور در صورت رعایت مقررات و قانون اصالح و تسری آیین نامه معامالتی شهرداری تهران به مراکز استانها و کالنشهرها مصوب سال  0391و ضوابط مربوطه از نظر بودجه مصوب طبق تأمین اعتبار به شماره ذیل بال مانع میباشد.
شماره تأمین اعتبار:
تاریخ تأمین اعتبار:

نام و نام خانوادگی
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز

 -16-5معاونتها  ،ادارات کل  ،مناطق و سازمانهای وابسته موظفند معامالت متوسط و هم معامالت عمدهای که در معاونتها ،
ادارات کل ،مناطق و سازمانهای وابسته انجام می شود اسناد استعالم و مناقصات را عالوه بر فروش در مناطق و سازمانها ،یک
نسخه را به دفتر فروشی که در اداره کل حقوقی و امور پیمانها و قراردادها شهرداری اهواز دایر گردیده جهت فروش به آن اداره
کل ارسال نمایند.
ضمناً یک نسخه از موارد فوق الذکر را به طور همزمان به سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات طی نامه کتبی جهت درج در
سامانه مناقصات شهرداری ،ارسال گردد.
 -17-5معاونت مالی و اقتصادی و ذیحسابی طرحهای عمرانی موظفند برای ثبت اعتبارات ذیحسابی اعم از اعتبارات تملک
دارا ئیها ،نفت  ،جرائم رانندگی و ...و اعتبارات دریافتی از سایر مؤسسات دولتی مانند نفت ،فوالد  ،بنیاد برکت و  ...که در قالب
پروژهها و فعالیتهای مشخص میبایست هزینه شود به علت مغایرت دوره عملکرد اعتبارات دولتی با سال مالی شهرداری ،اگر این
اعتبارات در سال مالی ش هرداری ابالغ و هزینه گردیده ،در عملکرد همان سال و در غیر اینصورت به عملکرد سال بعد منظور
نمایند.
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 -18-5معاونت فنی و عمرانی و ذیحسابی طرحهای عمرانی موظفند اطالعات اعتبارات دریافتی از مؤسسات دولتی اعم از نفت ،
فوالد ،بنیاد برکت و ...را حداکثر تا پنجم هر ماه به معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی و معاونت مالی و اقتصادی ارسال
نمایند.
 -19-5به منظور حفظ حقوق شهرداری اهواز ،معاونت مالی و اقتصادی ،معاونت شهرسازی و معماری ،مناطق و ادارات کل و
مدیریت بخشهای مربوطه ،میبایست با نظارت معاونت مالی و اقتصادی ضمن وصول کلیه مطالبات عوارض و بهای خدمات
جاری طبق آخرین مصوبه درآمدی از مؤ دیان ذیربط ،ماهیانه ضمن تهیه گزارش تحلیلی اطالعات مذکور ،نسبت به ارسال آن به
شهردار اهواز و معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی اقدام نمایند.
 -21-5معاونت مالی و اقتصادی موظف است حداکثر تا  05اردیبشهت ماه سال  0011تراز منابع و مصارف عملکرد بودجه
مصوب سال  0399را با نامه رسمی جهت تنظیم تفریغ بودجه سال  0399به معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی ارسال و
معاونت برنامهریزی و توسعه انسانی حداکثر تا آخر اردیبهشت  0011به استناد ماده  62قانون شهرداریها تفریغ بودجه را به شورای
اسالمی شهر تقدیم نماید.
 -21-5معاونت مالی و اقتصادی موظف است به استناد ماده  20قانون شهرداری ها هر شش ماه یکبار منتهی تا پانزدهم ماه بعد،
صورت جامع از درآمد و هزینههای شهرداری را به صورت نامه رسمی به معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی جهت ارسال
به شورای اسالمی شهر برای تصویب ارسال نماید و اداره کل ارتباطات و امور بین الملل موظف است نسبت به بارگزاری صورت
جامع درآمد و هزینه های شش ماهه شهرداری که به تصویب شورای اسالمی شهر رسیده است روی سایت شهرداری اهواز جهت
اطالع عموم شهروندان اقدام نماید.
 -22-5معاونت مالی و اقتصادی موظف است به استناد ماده  29قانون شهرداری ها ،منتهی تا پانزدهم هر ماه ،حساب درآمد و
هزینه ماه قبل شهرداری را به معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی جهت ارسال به شورای اسالمی شهر ارسال نماید.
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 -23-5یارانه های دولت به سازمانهای وابسته به شهرداری مانند یارانه بلیط بایستی به عنوان "جبران بخشی از بهای بلیط" در
دفاتر و صورت هزینه و درآمد سازمان ثبت گردد .مسئولیت نظارت بر اجرای دقیق این بند با معاونت مالی و اقتصادی ،اداره کل
حسابرسی و مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی خواهد بود.
 -24-5مناطق ،سازمانها ،معاونتها و ادارات کل مکلفند فهرست کامل تعهدات ایجاد شده در قالب صورتجلسه واگذاری
اجرایی پروژهها یا فعالیتها به نیابت از شهرداری و پرداختهای صورت گرفته توسط شهرداری بابت پروژهها یا فعالیتهای قید
شده در صورتجلسات مذکور را مشخص و بعد از تأیید معاونت ،ادارات کل ناظر و معاونت مالی و اقتصادی به معاونت برنامهریزی
و توسعه سرمایه انسانی ارسال نمایند.
 -25-5صورت جلسات واگذاری پروژهها یا فعالیتها به نیابت از شهرداری به سازمانها برای مدت یکسال مالی میباشد و
مالک پرداخت ،آخرین صورت جلسه مبادله شده در آن سال مالی است.
 -26-5وجوه پرداختی شهرداری به سازمان های وابسته با توجه به اینکه در راستای انجام وظایف قانونی شهرداری می باشد
بایستی تحت عنوان " وجوه پرداختی شهرداری جهت هزینه اجرای بخشی از وظایف قانونی شهرداری به نیابت از شهرداری" در
دفاتر و صورت هزینه و درآمد سازمان ثبت گردد .مسئولیت نظارت بر اجرای دقیق این بند با معاونت مالی و اقتصادی ،اداره کل
حسابرسی و رئیس یا مدیرعامل سازمان وابسته خواهد بود.
 -27-5در صورت تشخیص مدیر منطقه جهت واگذاری پروژه یا فعالیت به سازمانهای وابسته ،میبایست بر اساس وظایف ذاتی
آن سازمان و با رعایت دستور العمل ابالغی نحوه واگذاری پروژهها و فعالیتها به سازمانهای وابسته به نیابت از شهرداری در سال
 ،0011نسبت به مبادله صورتجلسه از طریق معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی اقدام گردد .مسئولیت نظارت بر اجرای
دقیق این بند به عهده معاونت یا اداره کل ناظر ،اداره کل حسابرسی و رئیس یا مدیرعامل آن سازمان میباشد.
 -28-5نحوه محاسبه و پرداخت به سازمانهای وابسته بابت انجام پروژهها و فعالیتها به نیابت از شهرداری میبایست براساس
دستورالعمل ابالغی نحوه واگذاری پروژهها یا فعالیتها به سازمانها به نیابت از شهرداری انجام پذیرد .مسئولیت حسن اجرای این
بند به عهده معاونت یا اداره کل ناظر ،معاونت مالی و اقتصادی و اداره کل امور مالی میباشد.
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 -29-5کلیه سازمانهای وابسته به شهرداری موظفند برنامه عملیاتی ،فعالیتها ،هزینهها و پروژههای سال  0011خود را که از منابع
بودجه مصوب شهرداری اهواز به نیابت از شهرداری اجرا می نمایند حداکثر تا تاریخ  0011/2/0با هماهنگی مناطق و تأیید معاونتها و
ادارات کل ناظر براساس دستورالعمل نحوه واگذاری پروژهها و فعالیتها به سازمانهای وابسته به نیابت از شهرداری در سال  0011به
معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ارسال نمایند .معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی موظف است پروژهها و
فعالیتهای واگذاری به سازمانها به نیابت از شهرداری را بعد از انجام تأمین اعتبار در سال  0011و ثبت اطالعات پروژهها و فعالیتها
در سامانه "صورتجلسات سازمانها" و طی فرآیند سامانه مذکور توسط هر سازمان ،در قالب فرمت صورتجلسه در نرم افزار مربوطه
تنظیم و بعد از تایید حوزه های مرتبط با امضای شهردار اهواز ابالغ نماید.
 -31-5درآمدهای حاصل از مواد  05و  23قانون جرائم رانندگی در چهارچوب موارد ذکر شده در قانون هزینه گردد .مسئولیت
پیگیری و حسن اجرای این بند به عهده معاونت حمل و نقل و ترافیک ،معاونت مالی و اقتصادی و اداره کل امور مالی میباشد.
 -31-5مدیران مناطق موظفند کلیه درآمدهای ناشی از عدم امکان تأمین پارکینگ را در حسابی جداگانه که توسط معاونت مالی و
اقتصادی اعالم میگردد واریز و صرفاً جهت احداث و تکمیل پارکینگهای سطح شهر هزینه نمایند .مسئولیت پیگیری و حسن اجرای
این بند به عهده معاونت مالی و اقتصادی ،معاونت حمل و نقل و ترافیک ،مدیران مناطق و اداره کل امور مالی و ادارات مالی مناطق
میباشد.

 -32-5مدیران مناطق موظفند نسبت به اخذ بهای خدمات پسماند اقدام و به حساب درآمد منطقه واریز و صرفاً در موضوعات
مربوط به پسماند که در قانون پسماند مشخص گردیده هزینه نمایند .مسئولیت پیگیری و حسن اجرای این بند به عهده معاونت مالی
و اقتصادی و مدیران مناطق میباشد.
 -33-5معاونت مالی و اقتصادی  ،معاونت شهرسازی و معماری و سازمان فاوا موظفند با هماهنگی معاونت برنامهریزی و توسعه
سرمایه انسانی نسبت به واگذاری و برونسپاری بخشی از فعالیتهای غیر راهبردی در حوزه درآمد و وصول مطالبات شهرداری به
بخش خصوصی و تعاونیها با رعایت مقررات اقدام نمایند.
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 -34-5صد در صد ( )%011درآمد ناشی از عوارض آالیندگی صرفاً برای نگهداری و توسعه فضای سبز شهری و کاهش اثرات
آالیندگی هوا میبایست هزینه گردد .مسئولیت پیگیری و حسن اجرای این بند به عهده معاونت خدمات شهری ،معاونت مالی و
اقتصادی و اداره کل امور مالی میباشد.
 -35-5صد در صد ( )%011درآمد موضوع اجرای تبصره  0ماده  010قانون شهرداریها صرفاً در اعتبارات تملک دارایی های
سرمایهای هزینه شود .مسئولیت رعایت این بند به عهده اداره کل امور مالی میباشد.
 -36-5درآمد حاصل از فروش غرفه های میدان الغدیر به حساب شهرداری اهواز واریز گردد .مسئولیت پیگیری و حسن اجرای
این بند به عهده معاونت مالی و اقتصادی ،سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی و اداره کل حسابرسی
میباشد.
 -37-5براساس فرمت بودجه شهرداری کلیه درآمدهای سازمانهای وابسته به شهرداری می بایست به حساب شهرداری اهواز
واریز و با رعایت احکام بودجه به سازمانهای مذکور پرداخت گردد مسئولیت پیگیری و حسن اجرای این بند به عهده معاونت
مالی و اقتصادی ،اداره کل امور مالی ،اداره کل تشخیص و وصول درآمد ،مناطق ،سازمانهای وابسته و اداره کل حسابرسی
میباشد.
 -38-5معاونت مالی و اقتصادی و سازمان سرمایهگذاری و مشارکتها و اداره کل حسابرسی موظفند نسبت به تعیین وضعیت
سها م شهرداری اهواز در شرکتها و  ...اقدام و ضمن ارسال گزارشی به شهردار اهواز و معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی

درآمد حاصل از این موضوع را در سیستم حسابداری خود ثبت نمایند.
 -39-5در پرداختها ،اداره کل امور مالی موظف است به گونهای عمل نماید که در پایان سال مالی ،حداقل  01درصد از منابع
به اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای بودجه سال  0011اختصاص داده شود .مسئولیت رعایت این بند به عهده معاونت مالی و
اقتصادی و اداره کل امور مالی میباشد.
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 -41-5کلیه رویدادهای مالی غیر نقد در قالب تهاتر ،مشارکت ،سرمایهگذاری ،توافقات امالک خصوصاً تملک اراضی واقع در
طرحهای عمرانی و  ...میبایست در دفاتر مالی ثبت گردد .مسئولیت رعایت و پیگیری حسن اجرای این بند به عهده معاونت مالی و
اقتصادی ،مدیران مناطق ،اداره کل امالک و مستغالت و اداره کل امور مالی میباشد.
 -41-5معاونان ،ادارات کل ناظر و مناطق موظفند در قراردادها ،پروژهها و فعالیتهایی که در سالهای قبل آغاز شده و
تخصیص اعتبار آنها به سال یا سالهای بعد موکول میگردد نسبت به تأمین اعتبار در سال  0011اقدام نمایند.
 -42-5خرید هرگونه نشریه ،مجله ،روزنامه ،هفته نامه و  ...در سال  0011برای شهرداری و سازمانهای وابسته به استثناء اداره کل
ارتباطات و امور بینالملل ،سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی و مجالت تخصصی ممنوع میباشد.
 -43-5درج رپرتاژ آگهی ،خبر ،لوگوی سازمانی و  ...و پرداخت هرگونه وجهی بدین منظور توسط شهرداری مرکز ،مناطق و
سازمانهای وابسته به سایتها ،روزنامهها ،هفته نامهها و نشریات بدون اخذ مجوز از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل ممنوع
میباشد .مسئولیت پیگیری و حسن اجرای این بند به عهده معاونتها ،اداره کل ارتباطات و امور بین الملل ،مدیران مناطق و رؤسا و
مدیران عامل سازمانهای وابسته میباشد.
 44-5پیشبینی اعتبار پرداخت هرگونه وام از محل اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و مالی به شهردار ،کارکنان
شهرداری ،سازمانهای وابسته و اعضای شورای اسالمی شهر ممنوع میباشد .مسئولیت پیگیری و حسن اجرای این بند به عهده
معاونت مالی و اقتصادی ،مدیران مناطق و رؤسا و مدیران عامل سازمانهای وابسته میباشد.
 -45-5تمامی کارکنان شاغل در شهرداری اهواز و سازمانهای وابسته اعم از مأمور به خدمت و غیره به مرکز ،مناطق و
سازمانهای وابسته ،میبایست حقوق ،مزایا و  ...خود را از محل فعالیت خود دریافت نمایند .به استثناء کارکنانی که مجوز کتبی از
معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی داشته باشند ،مسئولیت حسن اجرای این بند برعهده معاونت مالی و اقتصادی و معاونت
برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی میباشد.
 -46-5معاونت مالی و اقتصادی ،مدیران مناطق و رؤسا و مدیران عامل سازمانهای وابسته در سال  0011موظف است در
پرداخت حقالجلسات بر اساس بخشنامه به شماره  024225مورخ  92/12/02وزارت کشور اقدام نماید و پرداخت حقالجلسه فقط
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به اعضای کمیسیونها ،کمیتهها و هیأتهای مصرح در قوانین و مقررات مجاز است و در غیر ساعت اداری تشکیل شده باشند،
قابل پرداخت میباشد.
 -47-5معاونتها ،مدیران کل ،مدیران مناطق و رؤسا و مدیران عامل سازمانهای وابسته موظفند در خصوص کلیه المانهای
شهری شامل مجسمه ها ،تندیسها ،سردیسها و مونومانها و ...قبل از درخواست تأمین اعتبار ،عقد قرارداد و اجرا ،مجوز " کمیته
تخصصی هنرهای شهری" را دریافت نمایند هرگونه پرداخت توسط اداره کل امورمالی مرکز ،ادارات مالی مناطق و امور مالی
سازمان های وابسته به موارد قید شده بدون اخذ مجوز کمیته تخصصی هنرهای شهری ممنوع بوده و معاونت برنامهریزی و توسعه
سرمایه انسانی نیز میبایست از صدور مجوز تأمین اعتبار برای موارد یاد شده بدون مجوز آن کمیته خودداری نماید.
ضمناً دبیرخانه کمیته مذکور در معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی می باشد.
 -48-5معاونت مالی و اقتصادی ،اداره کل امور مالی و مناطق موظفند هزینه خودرو کارکنان شهرداری (کارکنانی که هزینه
خودرو به آنها تعلق میگیرد) را براساس دستورالعمل نحوه تعیین پرداخت کمک هزینه خودروی کارکنان ستاد و مناطق به شماره
 0211/46042مورخ  99/12/06و اصالحات بعدی آن پرداخت نمایند.
 -49-5سازمان های وابسته موظفند هزینه خودروکارکنان خود را (کارکنانی که هزینه خودرو به آنها تعلق میگیرند) را براساس
دستورالعمل نحوه تعیین پرداخت کمک هزینه خودروی سازمانهای وابسته به شماره  0211/44353مورخ  99/01/21و اصالحات
بعدی آن پرداخت نمایند .مسئولیت نظارت بر اجرای این بند به عهده اداره کل حسابرسی میباشد.
 -51-5میزان امالک و مستغالت در اختیار سازمان قطار شهری و امالک واقع در طرح احداث قطار شهری و همچنین میزان
خسارت وارده به تاسیسات ،ابنیه ،پارک ها ،میادین ،خیابانها و  ...شهر در اجرای این پروژه را محاسبه و بعنوان آورده شهرداری
اهواز در پروژه مذکور با طی مراحل قانونی احتساب گردد .مسئولیت پیگیری و حسن اجرای این بند به عهده اداره کل امالک و
مستغالت ،سازمان حمل و نقل ریلی و ذیحساب طرح های عمرانی دولتی میباشد.
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 -51-5خرید هرگونه خودرو در شهرداری مرکز ،مناطق و سازمانهای وابسته تنها با مجوز شهردار اهواز و پس از تأمین اعتبار
امکان پذیر میباشد .مسئولیت پیگیری و حسن اجرای این بند به عهده معاونت مالی و اقتصادی ،مدیران مناطق و مدیران عامل یا
رؤسای سازمانهای وابسته میباشد.
 -52-5معاونت خدمات شهری ،معاونت مالی و اقتصادی ،اداره کل امالک و مستغالت ،و سازمانهای ساماندهی مشاغل و
فرآوردههای کشاورزی ،زیباسازی ،پایانه ها و پارکها موظفند موقعیت و آخرین وضعیت اراضی ،امالک ،مستغالت ،محدودهها،
مغازه ،فضا ،دکه ،غرفه ،عرصه (زمین) و  ...که اجاره یا تحت هر عنوان دیگر در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است
را بازنگری و با تهیه تیپ یکسان قرارداد ،از طریق مزایده ،اجاره داده و درآمد حاصل از این موضوع را در سیستم حسابداری خود
ثبت نمایند و اداره کل حقوقی و امور پیمانها و قراردادها ،تیپ یکسان قرارداد را تهیه و توسط شهردار اهواز ابالغ نماید.
 -53-5میزان تنخواه گردان شهرداری بمنظور پرداخت به کارپردازان و عاملین مالی و سایر موارد مرتبط با این امور صرفاً مطابق
با مفاد مندرج در دستورالعمل "نحوه واگذاری ،میزان و واریز تنخواه گردان ابالغی وزیر محترم کشور به شماره  023510مورخ
 " 0395/02/04و از محل اعتبارات مصوب تخصیص یافته خواهد بود و هرگونه پرداخت غیر از مفاد دستورالعمل مذکور غیر
قانونی میباشد .مسئولیت پیگیری و حسن اجرای این بند به عهده معاونت مالی و اقتصادی و اداره کل امور مالی میباشد.
 -54-5معاون حمل و نقل و ترافیک و سازمان اتوبوسرانی موظفاند هزینه فنی آزمون ادواری کلیه ناوگان ملکی فعال در حمل
و نقل عمومی شهری و حومه را تأمین نمایند و تنها به ناوگان دارای برچسب معاینه فنی و آزمون ادواری دارای پروانه فعالیت
اجازه فعالیت دهند.
 -55-5معاونت حمل و نقل و ترافیک با همکاری معاونت مالی و اقتصادی ،اداره کل حقوقی و امور پیمانها و قراردادها ،سازمان
سرمایهگذاری و مشارکتها و حوزههای مرتبط در راستای کاهش هزینه ،عملیات ساخت ،احداث و نگهداری ایستگاههای
اتوبوس مکانیزه و پل های عابر پیاده نسبت به واگذاری به بخش خصوصی با رعایت مقررات مربوطه اقدامات الزم را مبذول و
گزارش اقدامات خود را هر سه ماه یکبار به شهردار اهواز و معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی ارسال نماید.
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 -56-5هزینه تعمیرات و بازسازی بازارچهها و میادین میبایست از محل درآمد بازارچهها و میادین هزینه گردد .مسئولیت
پیگیری و حسن اجرای این بند به عهده معاونت خدمات شهری و سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
میباشد.
 -57-5سازمان فرهنگی ،اجتماعی و و رزشی با همکاری معاونت مالی و اقتصادی ،اداره کل امور پیمانها و قراردادها و
حوزههای مرتبط در راستای کاهش هزینه و بهرهبرداری مناسب تر از اماکن و مجموعههای ورزشی احداث شده توسط شهرداری
بر اساس دستورالعمل استفاده از اماکن و مجموعههای ورزشی شهرداری اهواز به شماره  0211/59311مورخ  96/19/09که به
تصویب شورای محترم اسالمی شهر رسیده است عمل نماید.
 -58-5معاونت مالی و اقتصادی و سازمان سرمایهگذاری و مشارکتها موظفند حداکثر تا دهم هرماه گزارشی از اقدامات و
وضعیت تحقق منابع وام ،تسهیالت ،سرمایهگذاری ،اوراق مشارکت و  ...مندرج در بودجه مصوب سال  0011را به شهردار اهواز،
معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی ارسال و پیگیریهای الزم جهت تحقق آنها را انجام دهند.
 -59-5معاونت خدمات شهری موظف است حداکثر تا پایان دی ماه سال  0011با همکاری حوزههای مرتبط صورتجلسهای را به
همراه ریز وظایف ،فعالیتها و هزینهها جهت ستاد نوروزی سال  0010به معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی جهت تأمین
اعتبار با رعایت بودجه مصوب ارسال نماید.
 -61-5به استناد ماده  20آیین نامه مالی شهرداریها مصوب  0306با اصالحیههای بعدی ،دوره عمل بودجه هر سال تا 05
اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتی که تا آخر اسفند ماه هر سال تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل
اعتبار مربوط قابل پرداخت خواهد بود .لذا کلیه سطوح سازمانی موظفند در خصوص اسناد هزینه و صورت وضعیت قراردادها و
صورتجلساتی که در سال  0399تأمین اعتبار آنها صورت گرفته است جهت ثبت در حسابهای سال مالی  0399حداکثر تا 05
اردیبهشت ماه سال  0011اقدام نمایند .مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بند به عهده معاونت مالی و اقتصادی و اداره کل امور
مالی میباشد.
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 -61-5معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی مجاز است در صورتیکه مبلغ معامله تا میزان ده درصد ( )%01بیشتر از تأمین
اعتبار صادره باشد نسبت به افزایش مبلغ تأمین اعتبار اقدام نماید و در صورتیکه از ده درصد ( )%01بیشتر باشد موضوع را جهت
بررسی و اصالح تأمین اعتبار به معاونتها یا ادارات کل ناظر اعالم نماید و در صورت تأیید معاونت یا اداره کل ناظر نسبت به
تأمین اعتبار اقدام نماید.
 -62-5مسئولیت پاسخگویی در خصوص هزینهکرد ،پیگیری و رعایت حسن اجرای بودجه در سازمانها به عهده رئیس یا
مدیرعامل سازمان و هیئت مدیره سازمانها ،اداره کل حسابرسی و در مناطق به عهده مدیر منطقه ،معاون مالی و اقتصادی منطقه،
رئیس اداره مالی منطقه و رئیس اداره برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی آن منطقه میباشد.
 -63-5به استناد نامه شماره  20135مورخ  0392/14/21سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و همچنین بند  2-2نظامنامه
آموزشی کارکنان شهرداری اهواز به کد ایزوی  ،QMS-MA-12برگزاری هرگونه برنامههای آموزشی (شامل کالس ،دوره،
سمینار ،کارگاه و  )...اعزام کارکنان به مأموریتهای آموزشی و انجام هر نوع هزینهکرد در خصوص آموزش توسط مناطق و
سازمانهای وابسته بدون هماهنگی و اخذ مجوز و تأییدیه از معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی انجام ممنوع و فاقد اعتبار
میباشد.
تبصره :هرگونه پرداخت در این باره اعم از هزینه دوره ،هزینه مأموریت و  ...فاقد مجوز توسط معاونت برنامهریزی و توسعه
سرمایه انسانی ،ممنوع میباشد.
 -64-5مناطق و سازمانهای وابسته موظفند کلیهی کاالها یا خدمات مورد نیاز خود در حوزهی فناوری اطالعات و ارتباطات
شامل نرم افزار ،سخت افزار ،شبکه و  ...را از طریق سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات تأمین نمایند.
مسئولیت حسن اجرای این بند به عهدهی مدیر منطقه ،مدیرعامل یا رییس سازمان و اداره کل حسابرسی میباشد.
تبصره :هرگونه پرداخت برای تهیه کاالها یا خدمات مزبور به غیر از آنچه توسط سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات انجام یا
تأیید میگردد ،ممنوع میباشد.
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 -65-5اداره کل ارتباطات و امور بین الملل موظف است دستورالعملی را جهت درج رپرتاژ آگهی ،خبر ،لگوی سازمانی ،پیام
و ...با تعریف تعرفه ،استانداردهای الزم و ...تهیه و با امضای شهردار اهواز به کلیه سطوح سازمانی ابالغ نماید .هرگونه درج
رپرت ازآگهی ،خبر ،لگوی سازمانی ،پیام و  ...در سایت ها ،روزنامه ها ،هفته نامه ها ،نشریات و( ...به استثنای مناقصات و مزایدات)
وتامین اعتبار و پرداخت هزینه آن ،پیش از تهیه دستورالعمل مذکورغیر مجاز می باشد.
مسئولیت پیگیری و حسن اجرای این بند به عهده ی اداره کل ارتباطات و اموربین الملل می باشد.
 -66-5اداره کل ارتباطات و امور بین الملل و سازمان فرهنگی  ،اجتماعی و ورزشی موظفند با رعایت کلیه وظایف محوله،
قوانین و دستورالعمل های مربوطه حداکثر  %41اعتبار ردیف های بودجه مصوب مربوطه را به تفکیک کدینگ بودجه جهت کلیه
برنامه های خود با رعایت انطباق برنامه با ردیف بودجه برای مرکز و مناطق (ضمن هماهنگی با منطقه) و  %21باقی مانده از هر
ردیف بودجه را جهت برنامههای پیش بینی نشده خود طبق جدول ذیل تهیه و به رؤیت و امضای شهردار اهواز برسانند.
انجام و اجرای هرگونه برنامه یا هرگونه تامین اعتبار تا پیش از امضا و ابالغ برنامه های مذکور توسط شهردار اهواز غیر مجاز
میباشد.
مسئولیت پیگیری و حسن اجرای این بند به عهده ی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی و اداره کل ارتباطات و اموربین الملل می
باشد.
ردیف

شرح برنامه

تاریخ اجرای برنامه

مبلغ برآورد(به ریال)

کد بودجه مصوب

محل اجرا

توضیحات

(مرکز  /منطقه )....

معاون و رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی /مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل
امضا و مهر

شهردار اهواز
امضا

 -67-5به منظور تسریع در انجام خریدهای مورد نیاز شهرداری جهت حسن انجام وظایف محوله و افزایش رضایت شهروندی،
خرید اقالم و لوازم مصرف نشدنی طبق فرایندهای قانونی و از طریق کارپردازی صورت گیرد ،لذا نامه شماره 001/99/4129
مورخ  0399/12/10در خصوص کمیته خرید کأن لم کن تلقی میگردد.
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 -68-5معاونت شهرسازی و معماری موظف است ضمن دریافت و مستند سازی نظرات معاونتهای فنی و عمرانی ،حمل و نقل
و ترافیک ،خدمات شهری ،فرهنگی و اجتماعی و مناطق "دستورالعمل مناسب سازی محیط شهری و ساختمانها جهت معلولین"
را با درج وظایف محوله به هر یک از معاونتها ،مناطق ،سازمانهای وابسته و ادارات کل مستقل تهیه و حداکثر تا پایان خردادماه
سال  0011به صورت مکتوب به معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری ارسال نماید( .پیوست شماره سه قوانین
مرتبط با این بند میباشد)
پس از آن ،معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی میبایست ضوابط و استانداردهای تنظیم دستورالعمل را بررسی و با امضای
شهردار اهواز ابالغ نماید.
حسن اجرای ضوابط دستورالعمل فوق الذکر میبایست توسط معاونت شهرسازی و معماری در مرکز و مناطق ،کنترل و از هرگونه
انحراف از عدم اجرای دستورالعمل جلوگیری به عمل آید.
اداره کل بازرسی شهرداری اهواز موظف است هر دو ماه یکبار گزارشی در خصوص کنترل حسن اجرای دستورالعمل فوق الذکر
را تهیه و برای شهردار اهواز ارسال نماید.
 -69-5معاونتهای ستادی موظفند برای پروژههای با مبلغ یکصد میلیارد ریال و بیشتر ،پیوست فرهنگی و اجتماعی و اثرات
مختلف پروژه بر اقتصاد شهری ،محیط زیست ،بهداشت عمومی و فرهنگی و اجتماعی را به مطالعات آن پروژه منضم نمایند.
اداره کل بازرسی موظف است حسن اجرای این بند را کنترل و گزارش آن را به شهردار اهواز ارائه نماید.
 -71-5معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی در طی سال  0011با دریافت نظرات معاونتهای خدمات شهری ،حمل و نقل
و ترافیک ،شهرسازی و معماری " دستورالعمل حسن اجرای الزامات مرتبط با شهرداری در قانون هوای پاک" را با درج وظایف
محوله به هر یک از سطوح سازمانی تهیه و با امضای شهردار اهواز ابالغ نماید.
پس از ابالغ دستورالعمل مذکور اداره کل بازرسی موظف است حسن اجرای آن را کنترل و گزارش آن را به شهردار اهواز ارائه
نماید.
 -71-5کلیه سطوح سازمانی موظف به رعایت دقیق احکام بودجه سال  0011می باشند.

دستور العمل الزامات و نحوه اجرای بودجه
شهرداری اهواز

کدQMS-WI-02-20 :

مصوب سال 0011

شماره بازنگری0-9 :
صفحه 32 :از 32

معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی

 )6مراجع و مستندات پشتیبان:
 .0بودجه مصوب.
 .2بخشنامه بودجه.
 .3مجموعه قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری.

 )7نگهداری سوابق:
کلیه سوابق این دستور العمل مطابق روش اجرایی کنترل مدارک و سوابق  QMS-R02-0نگهداری میشوند.

 )8پیوستها:
 پیوست شماره یک :فرمت درخواست تامین اعتبار از معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی بر اساس بودجه
مصوب سال .0011
 پیوست شماره دو :فرمت دالیل توجیهی افزایش مبلغ یا زمان قرارداد.
 پیوست شماره سه :قوانین و مصوبات مرتبط با مناسب سازی محیط شهری و ساختمانها در خصوص افراد دارای
معلولیت.
 -این دستورالعمل در  4ماده و  20بند و  23صفحه تنظیم گردیده است.

)پیوست شماره سه(
قوانین و مصوبات مرتبط با ستاد مناسب سازی محیط شهری و ساختمانها در خصوص افراد دارای معلولیت

ردیف

قانون و مصوبات

عنوان قانون
رعایت نیاز و آسایش جانبازان و معلوالن در طراحی فضای شهری و اماکن عمومی.

1

بند  ۱۱بخش شهرسازی و بند  ۹بخش ایثارگران مناسبسازی بناها و مراکز خدمات عمومی ،معابر شهری ،مراکز اداری ،تفریحی و ورزشی و وسائط نقلیه عمومی با وضعیت جسمی جانبازان و ناتوانان جسمی و حرکتی ،منطبق بر معیارهای
مطلوب

2

قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران

3

برنامه جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت

شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است طرحهای مناسبسازی ساختمانها و فضاهای شهری و روستایی برای معلولین جسمی و حرکتی را بررسی ،تهیه و تدوین نماید .شهرداریها و
دهیاریها موظفند بر اساس ضوابط و طرحهای موضوع این بند ،نسبت به مناسبسازی معابر و فضاهای عمومی شهری و روستایی اقدام نمایند
دستگاه¬ های متولی صدور مجوز مربوط مکلفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط ،ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت و استانداردهای مناسب¬ سازی را در
شرایط و الزامات صدور مجوز لحاظ نمایند.
وزارت راه و شهرسازی موظف است در کلیه طرح¬های آماده¬ سازی و اجرای مجتمع¬ های مسکونی به صورت انبوه و نیز طراحی و اجرای شهرهای جدید ،ضوابط و مقررات شهرسازی و
معماری برای افراد دارای معلولیت را رعایت نماید.

توضیحات
مرجع صدور :مقام رهبری
مادهقانونی :بند  ۱۱بخش شهرسازی و بند  ۹بخش
ایثارگران
تاریخ۱۳۸۹ /۱۱ /۲۹ :
مرجع صدور :مجلس شورای اسالمی
ماده قانونی :بند ب ماده ۱۶۹
تاریخ۱۳۸۹ /۱۰ /۱۵ :
مرجع صدور :هیئت وزیران
ماده قانونی :مواد دو و سه
تاریخ۱۳۹۴ /۳ /۱۰ :

ماده دو
کلیه وزارتخانهها ،سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقالبی موظفند در طراحی ،تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی
عمل نمایند که امکان دسترسی و بهرهمندی از آنها برای معلوالن همچون افراد عادی فراهم گردد.
تبصره  :1وزارتخانهها ،سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقالبی موظفند جهت دسترسی و بهرهمندی معلوالن ،ساختمانها و اماکن عمومی ،ورزشی و تفریحی،
معابر و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب بودجههای مصوب ساالنه خود مناسبسازی نمایند.
تبصره  :2شهرداریها موظفند از صدور پروانه احداث و یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمانها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلوالن را رعایت نکرده باشند
خودداری نمایند.
تبصره  :3سازمان بهزستی کشور مجاز است بر امر مناسبسازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاههای مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.
تبصره  :4آییننامه اجرایی ماده فوق ظرف  3ماه مشترکاً توسط وزارت مسکن و شهرسازی ،سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران
خواهد رسید.
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قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن و
آییننامههای اجرایی مصوب

ماده چهار
معلوالن میتوانند در استفاده از امکانات ورزشی ،تفریحی ،فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو ،هواپیما ،قطار) از تسهیالت نیم بها بهرهمند گردند.
تبصره :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سازمان تربیت بدنی و شهرداریها موظفند کتابخانه ،اماکن ورزشی ،پارک و اماکن تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهرهمندی
معلوالن فراهم گردد.
ماده شانزده
اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تأمین میگردد:
 -1از محل اعتباراتی که دستگاهها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه ساالنه منظور می نمایند.
 -2از محل اعتبارات هزینهای و تملک سرمایهای سازمان بهزیستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات الزم را به معلوالن ارائه می داده است.
 -3از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها در کشور.
 -4از محل صرفهجویی در هزینههای دستگاهها ،شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی که میزان ساالنه آن برای هر یک از دستگاهها و شرکت ها و نهادها را هیات وزیران مشخص مینماید.
تبصره  :1آییننامه اجرایی این ماده توسط سازمان بهزستی کشور و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

معاونت فنی ،امور زیربنایی و تولیدی وزارت راه و
شهرسازی معاونت شهرسازی و معماری
امور نظام فنی اجرایی ،مشاورین و پیمانکاران مرکز
تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی

)پیوست شماره سه(
قوانین و مصوبات مرتبط با ستاد مناسب سازی محیط شهری و ساختمانها در خصوص افراد دارای معلولیت

ردیف

عنوان قانون
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قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن

قانون و مصوبات

توضیحات
مرجع صدور :مجلس شورای اسالمی

کلیه وزارتخانهها ،سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهـــادهای عمومی و انقالبی موظفند جهت در طراحی ،تولید و احداث ساختمانها و اماکــن عمومی و معابر و وسایل خدماتی
به نحوی عمل نمایند که امـکان دسترسی و بهرهمندی معلوالن همچون افراد عادی فراهم گردد .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سازمان تربیت بدنی و شهرداریها موظفند کتابخانه ،اماکن
ورزشی ،پارک و اماکن تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهرهمندی معلوالن فراهم گردد.
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آییننامه اجرایی ماده ( )2قانون جامع حمایت از
معلوالن

ماده قانونی :ماده  ۲و چهار تبصره آن – و نیز تبصره
ماده ۴
تاریخ۱۳۸۳ /۲ /۱۶ :

مرجع صدور :هیئت وزیران
دستگاهها موظفند در طی یک برنامه سه ساله از زمان تصویب و ابالغ این آییننامه هر سال حداقل سی درصد از ساختمانهای عمومی وابسته را برای استفاده معلوالن ،مناسبسازی نمایند.

ماده قانونی :کل آئیننامه | اصالح آییننامه
تاریخ۱۳۹۰ /۱۲ /۷ | ۱۳۸۴ /۳ /۹ :

ماده  ۶ـ کلیه دستگاههای مشمول موظفند از زمان الزماالجرا شدن این آییننامه ،ساختمانها و اماکن موضوع تبصره ( )۱ماده ( )۳قانون را برای دسترسپذیری افراد دارای معلولیت به
خدمات ،مطابق با ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برای افراد دارای معلولیت مناسبسازی کنند ،بهگونهای که مناسبسازی ساختمانها و اماکن یادشده ظرف ( )۳سال
از تاریخ الزماالجرا شدن این آییننامه بهطور کامل پایان پذیرد
ماده  ۱۰ـ شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور موظفند جهت مناسبسازی و دسترسپذیری محیط ،معابر ،اماکن و وسایل حملونقل عمومی و مبلمان شهری اقدامات زیر را انجام دهند:
 ۱ـ همسطح سازی ،مناسبسازی و نصب خط هدایت نابینایان در پیادهروها و تأمین محل ویژه توقف (پارک) خودروی افراد دارای معلولیت در محل توقف حاشیه خیابانها و توقفگاههای
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آییننامه اجرایی ماده ( )۳قانون حمایت از حقوق عمومی.
معلوالن

 ۲ـ نصب چراغهای راهنمای مجهز به عالئم صوتی ویژه افراد نابینا و کمبینا در تقاطعها.
 ۳ـ انجام اقدامات و تمهیدات الزم برای فرهنگسازی در جامعه پیرامون رعایت

مرجع صدور :مجلس شورای اسالمی
شماره/۱۱۸۶۰۰ :ت  ۵۶۲۹۷هـ
تاریخ۱۳۹۸ /9 /۱۷ :

ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برای افراد دارای معلولیت.
 ۴ـ فعالسازی سامانه اطالعرسانی و دریافت شکایات مردمی در خصوص مشکالت مناسبسازی و دسترسپذیری معابر و محیطهای شهری و اقدام در جهت رفع موانع موجود.
 ۵ـ مشروط کردن صدور پروانه احداث و بازسازی و پایانکار برای تمامی ساختمانها و اماکن عمومی ازجمله مجتمعهای مسکونی ،تجاری ،اداری ،درمانی و آموزشی به رعایت
ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برای افراد دارای معلولیت در مورد دسترسپذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری.
 ۶ـ مناسبسازی و دسترسپذیری کلیه پایانهها ،ایستگاهها ،تأسیسات سامانهها و ناوگان حملونقل درونشهری و برونشهری منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بینالمللی برای افراد
دارای معلولیت ،تأمین امکان بهرهمندی این افراد از ناوگان حملونقل زمینی ،دریایی و هوایی و آموزش کارکنان خود جهت همیاری عملی و صحیح با مسافران دارای معلولیت
مرجع صدور :وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ـ
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آییننامه اجرایی ماده ( )۱۲قانون حمایت از
حقوق معلوالن

انجام اقدامات منجر به افزایش کارایی افراد دارای معلولیت از قبیل مناسبسازی
محیط کار (ارگونومی) و به کارگیری تجهیزات و فناوریهای کمکی متناسب با توانمندیها و محدودیتهای شاغلین دارای معلولیت.

سازمان بهزیستی کشور
ماده قانونی :کل آئیننامه | اصالح آییننامه
شماره/۱۰۱۵۳۰ت۵۵۷۰۸هـ

در کلیه طرحهای آتی و در دست تهیه شهرسازی ،شهرکسازی و مجتمعهای مسکونی و ساختمانی سراسر کشور اعم از اینکه توسط دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و یا
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ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد
معلول جسمی – حرکتی

بخش خصوصی تهیه گردند ،رعایت ضوابط موضوع فصل اول مجموعه پیوست که شامل ضوابط برنامهریزی و طراحی برای تسهیل حرکت معلولین در سطح شهر است الزامی بوده و کلیه
مراجع مسئول تهیه بررسی و تصویب و اجرای طرحهای توسعه شهری ،شهرکسازی و مجتمعهای ساختمانی و مسکونی موظفند در مراحل مختلف تصویب و صدور پروانه و نظارت ضوابط
مذکور را رعایت نمایند.

۱۳۹۸/۸/۱۴

مرجع صدور :شورای عالی شهرسازی و معماری ایران |
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
ماده قانونی :کل آئیننامه
تاریخ ۱۳۶۸ /۸ /۳ :و ویرایششده در ۱۳۷۸ /۹ /۲۲

)پیوست شماره سه(
قوانین و مصوبات مرتبط با ستاد مناسب سازی محیط شهری و ساختمانها در خصوص افراد دارای معلولیت

ردیف

قانون و مصوبات

عنوان قانون

توضیحات

به استناد ماده (  )34قانون احکام دائمی برنامه های توسعهای کشور موضوع نظام فنی و اجرایی
یکپارچه ،ماده (  )23برنامه و بودجه و آییننامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی ،به پیوست
ضابطه شماره  246امور نظام فنی اجرایی ،مشاورین و پیمانکاران با عنوان
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ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای

آخرین ویرایش1399- 02- 20 :

 .ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت (تجدید نظر اول) که به تایید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ) رسیده است از نوع گروه اول ابالغ میشود

افراد دارای معلولیت
معاونت فنی ،امور زیربنایی و تولیدی وزارت راه و
رعایت کامل مفاد این ضابطه از تاریخ 99/07/01الزامی است

شهرسازی معاونت شهرسازی و معماری
امور نظام فنی اجرایی ،مشاورین و پیمانکاران مرکز
تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی

