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 )0هدف:
اجرای پروژهها یا فعالیتهای واگذار شده به سازمانها ی وابسته براساس وظایف قانونی شهرداری به نیابت از شهرداری اهواز با
رعایت قوانین و مقررات ،دستورالعمل الزامات و نحوه اجرای بودجه مصوب و موارد مطروحه در این دستورالعمل.

 )2دامنه كاربرد:
کلیه سطوح (معاونتها ،مناطق ،سازمانهای وابسته ،ادارات کل ناظر عالیه).

 )3مسئولیت اجرا:
مسئولیت پیگیری و حسن اجرا در تمامی مفاد دستورالعمل (بندها) مشخص گردیده است.

 )0مفاهیم و اختصارات:
 :1-4صورتجلسه :منظور از صورتجلسه در این دستورالعمل ،صورتجلسه واگذاری پروژهها یا فعالیتها به سازمانهای وابسته
براساس وظایف ذاتی و قانونی شهرداری جهت اجرا به نیابت از شهرداری اهواز میباشد.
 :2-4معاونت یا ادارات کل ناظر عالیه :معاونتها و ادارات کل ناظری که در ساختار سازمانی شهرداری مستقیماً زیر
نظر شهردار اهواز بوده و در آن پروژه یا فعالیتهای واگذار شده به سازمانهای وابسته به عنوان نماینده دستگاه نظارت عالیه،
اولویتبندی پروژهها یا فعالیتها جهت اجرا ،بررسی و تأیید برآوردها ،درخواست تأمین اعتبار از معاونت برنامهریزی و توسعه
سرمایه انسانی و نظارت عالیه بر اجرای پروژهها یا فعالیت ،بررسی و تأیید صورت وضعیت انجام کار را عهدهدار می باشند.
تبصره  :1ارسال درخواست تأمین اعتبار به معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی توسط معاونت یا ادارات کل ناظرعالیه زیر
مجموعه شهردار اهواز به منزله بررسی و تأیید اولویت انجام پروژه یا فعالیت و برآورد آن میباشد.
تبصره :2در صورتی که هر یک از معاونتها یا ادارت کل ناظر عالیه ارسال درخواست تأمین اعتبار به معاونت برنامهریزی و
توسعه سرمایه انسانی را به مناطق تفویض نمایند ،مناطق موظفند با رعایت کلیه ضوابط این دستورالعمل ،رونوشتی از درخواست
خود را به معاونت یا اداره کل ناظر عالیه ارسال نمایند .در صورتیکه درخواست ارسالی توسط منطقه مورد تأیید معاونت یا اداره
کل ناظر عالیه نباشد ،به هردلیل ( اعم از اولویت انجام کار یا پروژه ،برآورد آن و  )...موظف است ظرف مدت یک هفته
درخواست لغو نامه ارسالی را به صورت مکتوب به معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی ارسال نماید و در غیر اینصورت به
منزله تأیید کامل درخواست ارسالی منطقه میباشد.
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 :3-4دیون :پروژهها یا فعالیتها یی است که دارای صد درصد 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 اطالق میگردد.

 )5شرح عملیات:
 -1-5صورتجلسات اجرای پروژهها یا فعالیتهای واگذاری به سازمانهای وابسته به نیابت از شهرداری اهواز ،به تفکیک هر یک
از مناطق و ستاد (متولی تأمین مالی پروژه یا فعالیت) ،براساس بودجه مصوب و پس از تأیید معاونتها یا ادارات کل ناظر عالیه
مربوطه و انجام فرآیند تأمین اعتبار و ثبت پروژه یا فعالیت از طریق سامانه مربوطه در فرم شماره یک ( با کد ایزو
 )QMS-Fr-01-66و تکمیل فرم شماره دو توسط سازمان (با کد ایزو ( )QMS-Fr-01-66پیوست دستورالعمل) و تأیید و
امضاهای مجاز طبق فرمتهای مذکور ،توسط شهردار اهواز ابالغ میگردد.
 -2-5صورتجلسات واگذاری پروژهها یا فعالیتها به نیابت از شهرداری به سازمانهای وابسته برای مدت یک سال مالی (از
ابتدای سال  1411تا تاریخ  )1411/12/22اعتبار داشته و مالک پرداخت ،آخرین صورتجلسه مبادله شده در سال مالی
است .مسئولیت حسن اجرای این بند به عهده معاونت مالی و اقتصادی و اداره کل امور مالی و اداره کل حسابرسی میباشد.
 -3-5قبل از طی فرآیند تدوین و ابالغ صورتجلسه و قبل از اجرای پروژه یا فعالیت قید شده در صورتجلسه ،سازمانها میبایست
اسناد ،نقشه ها ،برآورد و  ...را به تأیید معاونت یا ادارات کل ناظر عالیه برسانند .در غیر اینصورت مسئولیت هرگونه اشکال فنی،
اجرایی ،مالی ،حقوقی و ...حادث شده و همچنین تعهدات مشابه ایجاد شده در پروژه یا فعالیت ،به عهده سازمانها میباشد.
 -4-5پروژهها یا فعالیتهای واگذار شده میبایست توسط سازمانهای مربوطه اجرا گردد .لیکن سازمانها مجازند در
بخشهایی از پروژههای واگذار شده به آنها که با کمبود یا فقدان امکانات ،تجهیزات ،توان فنی و نیروی انسانی مجرب مواجه
باشند با کسب موافقت کتبی معاونت یا ادارات کل ناظر عالیه و با رعایت تبصرههای ذیل در چارچوب اساسنامه و رعایت قانون
اصالح و تسری آیین نامه معامالتی شهرداری تهران به کالنشهرها و مراکز استانها مصوب  ،0931آئیننامه مالی خاص آن سازمان
(در صورت وجود) و دستورالعمل الزامات و نحوه اجرای بودجه مصوب سال  ،0011نسبت به برگزاری مناقصه و انتخاب
پیمانکاران ذیصالح و انعقاد قرارداد به نیابت از شهرداری اهواز اقدام نموده و یک نسخه از قرارداد منعقده را به معاونت یا ادارات
کل ناظر عالیه ارسال نمایند.
مسئولیت حسن اجرای این بند به عهده رئیس یا مدیرعامل سازمان ،اداره کل حسابرسی و معاونت یا ادارات کل ناظر عالیه
میباشد.
تبصره  :1سازمانها موظفند در صورت برگزاری مناقصه با رعایت بند ( )5-0دستورالعمل ،یک نسخه از دعوتنامه شرکت در
مناقصه مذکور را (در تاریخ ثبت دبیرخانه سازمان) به معاونت یا ادارات کل ناظر عالیه ارسال نمایند و معاونت یا ادارات کل ناظر
عالیه مذکور (یا نماینده ایشان) مجاز و مختار خواهند بود در جلسه بازگشایی پاکات پیشنهادات شرکت نمایند .در غیر اینصورت
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مسئولیت هرگونه تعهدات فنی ،اجرایی ،مالی ،حقوقی و ...ایجاد شده برای سازمانها در قبال پیمانکاران ،به عهده سازمانها بوده و
قابل تسری به شهرداری اهواز به دلیل واگذاری پروژه یا فعالیت نخواهد بود.
تبصره  :2معامالت متوسط و هم معامالت عمدهای که در سازمان انجام میشود میبایست عالوه بر فروش اسناد استعالم و
مناقصات در سازمان ،یک نسخه را به دفتر فروشی که در اداره کل حقوقی و امور پیمانها و قراردادهای شهرداری اهواز دایر
گردیده جهت فروش ارسال و یک نسخه به سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات طی نامه کتبی جهت درج در سامانه مناقصات
ارسال و در سامانه مناقصات شهرداری بارگذاری گردد .مسئولیت پیگیری و حسن اجرای این تبصره به عهده مدیرعامل سازمان،
اداره کل حقوقی و امور پیمان ها و قراردادها و سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات میباشد.
 -5-5هزینه انجام پروژه یا فعالیت شامل :خدمات امانی ،حمل ،باراندازی ،انبارداری ،تولیدات سازمانها و  ...مورد استفاده در
پروژه یا فعالیت با هماهنگی و تأیید معاونت یا ادارات کل ناظر عالیه ،براساس قیمت تمام شده سازمانها ،تعیین و محاسبه میشود.
مسئولیت حسن اجرای این بند به عهده معاونت یا ادارات کل ناظر عالیه میباشد.
تبصره :این هزینه نمیتواند بیشتر از مبلغ برآورد (با احتساب ضریب کارشناسی) تأیید شده معاونت یا ادارات کل ناظر عالیه باشد.
 -6-5هزینه انجام آن قسمت از پروژهها یا فعالیتها که براساس بند ( )5-0از طرف سازمانها به پیمانکار ذیصالح واگذار
گردیده است ،مجموع مبالغ کارکردهای صورت وضعیت پیمانکاران ،تعدیل ،مابه التفاوت مصالح و سایر هزینهها به موجب مفاد
قراردادهای منعقده از طرف سازمان میباشد.
مسئولیت حسن اجرای این بند به عهده معاونت یا ادارات کل ناظر عالیه میباشد.
 -7-5ضریب باالسری (حقالعمل) سازمان ( 0/15یک و پنج صدم) میباشد که به هر یک از هزینههای مذکور در بندهای ()5-5
و ( )5-6تعلق خواهد گرفت .این ضریب می تواند در صورت نیاز و براساس مستندات ارائه شده از طرف سازمانها و پس از انجام
بررسی های الزم توسط معاونت یا ادارات کل ناظر عالیه ،مورد بازنگری و تعدیل قرار گیرد .تقلیل با تأیید معاونت یا ادارات کل
ناظر عالیه ،افزایش با تأیید شهردار اهواز میباشد.
مسئولیت حسن اجرای این بند به عهده معاونت یا ادارات کل ناظر عالیه و معاونت مالی و اقتصادی و اداره کل امور مالی میباشد.
 -8-5مسئولیت پرداخت صورتحسابها براساس متولی منابع مالی پروژهها یا فعالیتها مورد اشاره در (بند  ،)5-0هر یک از
مناطق و یا مرکز (ستاد) خواهد بود.
تبصره :در صورتیکه متولی مالی پروژه یا فعالیت مناطق باشند و در مهلت مقرر نسبت به انجام تعهدات مالی فوقالذکر اقدام
ننمایند ،اداره کل امور مالی شهرداری اهواز با اعالم کتبی سازمان و تأیید شهردار اهواز مبلغ بدهی را از محل نقدینگی منطقه
مربوطه کسر و به حساب سازمان برای پرداخت تعهدات مالی آن پروژه یا فعالیت پرداخت خواهد نمود.
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 -2-5معاونت یا ادارات کل ناظر عالیه موظفند هرگونه اشکال یا نقص مدارک و یا عدم قبول صورت وضعیتهای ارسالی
سازمان را ظر ف حداکثر دو هفته بصورت مکتوب با مستندات الزم به سازمان منعکس نماید .مسئولیت حسن اجرای این بند به
عهده معاونت یا ادارات کل ناظر عالیه میباشد.
 -11-5سازمانها مکلفند در انجام وظایف محوله ضمن رعایت صرفه و صالح شهرداری اهواز ،مقررات ،آییننامهها و
بخشنامهها و دستورالعمل های موضوعه و همچنین ضوابط اجرایی ابالغی معاونت یا ادارات کل ناظر عالیه و مفاد این دستورالعمل
را مالک عمل قرار دهند.
 -11-5فرم شماره یک صورتجلسه میبایست به امضاء افراد ذیل قرار گیرد:
الف -رئیس اداره مبادله صورتجلسات با سازمانها  :جهت کنترل حسن تنظیم صورتجلسه بر اساس شرح وظایف خود.
ب -رئیس یا مدیر عامل سازمان :به عنوان مجری پروژه یا فعالیت به نیابت از شهرداری اهواز و رعایت دقیق مفاد این
دستورالعمل و بندهای درج شده در ابالغ صورتجلسات.
ج -مدیر منطقه :به عنوان منطقه محل اجرای پروژه یا فعالیت و تأمین کننده منابع مالی پروژه یا فعالیت و تهیه برآورد و رعایت
بندهای مرتبط با آن حوزه در این دستورالعمل.
د -معاونت یا ادارات کل ناظرعالیه :جهت نظارت بر حسن اجرای پروژهها یا فعالیت و درخواست تأمین اعتبار و تأیید برآورد،
اسناد و بررسی و تأیید صورت وضعیتهای پروژه یا فعالیت و رعایت بندهای مرتبط با آن حوزه در این دستورالعمل.
ه -اداره کل حسابرسی :جهت بررسی صحت اطالعات مندرج در صورتجلسه لحاظ شدن پروژهها یا فعالیتهای مذکور در
بودجه یا اصالحیه بودجه سازمانها و رعایت بندهای مرتبط با آن حوزه در این دستورالعمل.
و -مدیرکل برنامهریزی و بودجه :جهت کنترل تأمین اعتبارهای صورت گرفته.
م -معاونت مالی و اقتصادی :جهت بررسی و تأیید صحت پرداختها به پروژهها یا فعالیتهای مندرج در صورتجلسه و رعایت
بندهای مرتبط با آن حوزه در این دستورالعمل.
ی -معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی :جهت کنترل صورتجلسه تنظیمی و تأمین اعتبار پروژهها یا فعالیتها براساس
درخواست معاونت یا ادارات کل ناظر عالیه و رعایت بندهای مرتبط با آن حوزه در این دستورالعمل.
 -12-5صورتجلسه در صورتی دارای اعتبار است که فرم شماره یک (با کد ایزو  ( QMS_Fr_01_66صورتجلسه (براساس
بند  5-00دستورالعمل مذکور) با امضاء شهردار اهواز ابالغ گردد و اداره کل امور مالی موظف است بدون ابالغ شهردار اهواز،
هیچگونه پرداختی به پروژهها یا فعالیتها مندرج در صورتجلسه انجام ننماید.
 -13-5تمام امضاهای صورتجلسه باید اصل باشند و از بکارگیری مهر امضاء جداً خودداری گردد.
 -14-5کلیه حوزهها (معاونتها ،مناطق ،سازمانها و ادارات کل ناظرعالیه) موظفند از زمان تحویل صورتجلسات ظرف60
ساعت صورتجلسات را تأیید و امضاء نمایند و در صورت اشکال در صورتجلسات ظرف همان مدت  60ساعت مشکل را کتباً به
سازمان مجری و معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی اعالم نمایند.
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مسئولیت کنترل فرآیند مذکور به عهده معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی -اداره مبادله صورتجلسات با سازمانها
میباشد.
 -15-5پروژهها یا فعالیتهای ابالغی در صورتجلسه میبایست در بودجه مصوب سازمان لحاظ گردد و در صورت نبود پروژهها
یا فعالیتها در بودجه مصوب ،سازمان میبایست در اصالحیه بودجه اعمال و مراحل قانونی تصویب اصالحیه بودجه را انجام
برساند.
مسئولیت حسن اجرای این بند به عهده رئیس یا مدیر عامل سازمان و اداره کل حسابرسی شهرداری میباشد.
 -16-5سازمانها موظفند سال شروع پروژهها یا فعالیتها را در فرم شماره یک (با کد ایزو  )QMS-Fr-01-66لحاظ نمایند.
حسن اجرای این بند به عهده رئیس یا مدیرعامل سازمان و معاونت یا ادارات کل ناظر عالیه آن پروژه یا فعالیت میباشد.
 -17-5پروژهها یا فعالیتهای واگذار شده به سازمانها میبایست بر اساس وظایف ذاتی و شرح فعالیت سازمانها باشد.
مسئولیت حسن اجرای این بند به عهده رئیس یا مدیرعامل سازمان ،معاونت یا ادارات کل ناظر عالیه و اداره کل حسابرسی
میباشد.
 -18-5سازمانها موظفند برای پروژهها یا فعالیتهای تکمیلی خود فرم شماره دو " فرم وضعیت پروژه ها یا فعالیت های عمرانی
در صورتجلسات واگذاری به سازمانهای وابسته به نیابت از شهرداری در سال ( " 0011با کد ایزو  )QMS_Fr_01_66را تهیه و
به پیوست صورتجلسات نمایند.
 -12-5سازمانها موظفند وضعیت پروژهها یا فعالیتهای ابالغی خود را هر  0ماه یک بار از طریق سامانه واگذاری پروژهها یا
فعالیتها به سازمانهای وابسته به نیابت از شهرداری ثبت و گزارش نمایند .مسئولیت صحت اطالعات مندرج در گزارش وضعیت
پروژهها یا فعالیتها به عهده رئیس یا مدیر عامل سازمان میباشد.
 -21-5کلیه 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  1411/2/11با هماهنگی مناطق و
تأیید معاونتها یا ادارات کل ناظر عالیه مربوطه و براساس دستورالعمل نحوه واگذاری پروژهها و فعالیتها به سازمانهای وابسته به
نیابت از شهرداری در سال  0011به معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی ارسال نمایند .معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه
انسانی موظف است پروژهها یا فعالیتهای واگذاری به سازمانها به نیابت از شهرداری را بعد از انجام تأمین اعتبار در سال  0011بر
اساس درخواست معاونت یا ادارات کل ناظرعالیه و ثبت اطالعات پروژهها یا فعالیتها در "سامانه صورتجلسات پروژهها یا
فعالیتهای واگذاری به سازمانهای وابسته به نیابت از شهرداری اهواز " و طی فرآیند سامانه مذکور توسط هر سازمان ،در قالب
فرمت صورتجلسه در نرم افزار مربوطه تنظیم و بعد از تأیید حوزههای مرتبط ،با امضای شهردار اهواز ابالغ نماید.
تبصره :سازمانها موظف هستند نسبت به مبادله پروژههای تکمیلی تا پایان تاریخ مذکور در بند  5-01اقدام نمایند.

دستورالعمل نحوه اجرای پروژهها یا فعالیتهای واگذاری به

کدQMS-WI-02-20 :

سازمانهای وابسته به نیابت از شهرداری اهواز در سال 0011
شهرداری اهواز
معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی

شماره بازنگری0-9 :
صفحه 6 :از 6

 -21-5سازمانها موظفند کلیه امورات مربوط به تنظیم "صورتجلسات پروژهها یا فعالیتهای واگذاری به سازمانهای وابسته به
نیابت از شهرداری اهواز" را از طریق سامانه "واگذاری پروژهها یا فعالیتها به سازمانهای وابسته به نیابت از شهرداری" طی
نمایند .الزم به ذکر است فرآیندهایی که خارج از سامانه مذکور طی شوند فاقد اعتبار میباشند.
آدرس سامانه واگذاری پروژهها یا فعالیتها به سازمانهای وابسته به نیابت از شهرداری

http://.992.862.291 /proceding/login.aspx

 )6مراجع و مستندات پشتیبان:
 .0بودجه مصوب.
 .0بخشنامه بودجه.
 .0دستورالعمل الزامات و نحوه اجرای بودجه سال .0011
 .9مجموعه قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری.

 )7نگهداری سوابق:
کلیه سوابق این دستور العمل مطابق روش اجرایی کنترل مدارک و سوابق  QMS-R02-1نگهداری میشوند.

 )8پیوستها:
پیوست شماره یک :فرم صورتجلسه واگذاری پروژه ها یا فعالیت های بودجه مصوب سال  0011شهرداری اهواز به سازمان های
وابسته به نیابت از شهرداری ( 0011با کد ایزو.)QMS-Fr-01-66
پیوست شماره دو :فرم وضعیت پروژه ها یا فعالیت های عمرانی در صورتجلسات واگذاری به سازمانهای وابسته به نیابت از
شهرداری در سال ( 0011با کد ایزو .)QMS_Fr_01_66
 -این دستورالعمل در  8ماده و  00بند و  6صفحه تنظیم گردیده است.

کد:
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شماره بازنگری:

فرم شماره  . 1صورتجلسه واگذاری پروژه ها یا فعالیت های بودجه مصوب سال  1400شهرداری اهواز به سازمان های وابسته به نیابت از شهرداری

صفحه  1از 1

صورتجلسه مذكور در  5نسخه تکمیل مي گردد

سازمان مجری به نیابت از شهرداری:

شماره صورتجلسه:

منطقه/ستاد:

تاریخ صورتجلسه:
تعداد پروژه ها یا فعالیت های مبادله شده در سال جاری:

ردیف

کد بودجه

شرح پروژه یا فعالیت

معاونت یا ادارات کل

واحد

ناظر عالیه

سنجش

هدف کمی

هزینه هر واحد
به ریال

وضعیت پروژه یا

مبلغ پروژه یا فعالیت در صورتجلسه
مبلغ کل پروژه یا فعالیت

مبلغ صورت وضعیت تایید

مبلغ پرداختی تا پایان سال 99

شده تا پایان سال 99

از طرف شهرداری به سازمان

ارقام به ريال

مبلغ مورد نیاز در

مبلغ مورد نیاز در سال 1400

سالهای بعد از 1400

شماره آخرین صورتجلسه یا

فعالیت
جدید

تكمیلی

اصالحیه در سال 99

شماره تامین اعتبار

تاریخ تامین اعتبار

سال شروع پروژه یا
فعالیت

1

2

3

4

5

جمـــــع کــــل (به هزار ریال)

0

0

0

0

0

توضیحات :
 .1در صورتي كه پروژه يا فعالیت از سال های قبل آغاز گرديده باشد مي بايست مبلغ صورت وضعیت تايید شده و مبلغ پرداختي تا پايان سال  1399از طرف شهرداری به سازمان در ستون مربوطه بايد درج گردد.
 .2در صورتي كه پروژه يا فعالیت از سال های قبل آغاز گرديده باشد مي بايست برای هر پروژه يا فعالیت هايي بطور جداگانه فرم شماره  ( 2فرم وضعیت پروژه های عمراني در صورتجلسات واگذاری به سازمانهای وابسته به شهرداری) را تکمیل و به تايید امضا كنندگان در فرم رسانده و پیوست فرم  1گردد.

 .3نحوه اجرای صورتجلسه مذكور براساس دستورالعمل شماره  .............و دستورالعمل شماره  .......................ابالغ بودجه مصوب مي باشد و رعايت مفاد دستورالعمل های ياد شده توسط سازمان مذكور و معاونت يا اداره كل های ناظر عالیه و اداره كل حسابرسي ،معاونت مالي و اقتصادی و اداره كل امور مالي الزامي است.
 .4مدت اعتبار صورتجلسات واگذاری پروژه ها و فعالیت ها به سازمان های وابسته به نیابت از شهرداری برای مدت يک سال مالي شهرداری مي باشد و تعهدات باقي مانده پروژه ها در قالب صورتجلسات سال بعد لحاظ مي گردد.
 .5پروژه ها و فعالیت های ابالغي در صورتجلسه مذكور مي بايست در بودجه مصوب سازمان لحاظ گردد و در صورت نبود پروژه ها و فعالیت ها در بودجه مصوب ،سازمان مي بايست در اصالحیه بودجه اعمال و مراحل قانوني تصويب اصالحیه بودجه را به انجام برساند .مسئولیت حسن اجرای اين بند به عهده رئیس يا
مديرعامل سازمان ،هیئت مديره سازمان و اداره كل حسابرسي شهرداری مي باشد.
 .6به استناد بند  5-1دستورالعمل واگذاری پروژه ها و فعالیت ها به سازمان های وابسته به نیابت از شهرداری به شماره  ، ...................پروژه ها يا فعالیت های قید شده در فرمت مذكور (فرم شماره يک) بعد از تأيید امضا كنندگان ،زماني قابل اجرا مي باشد كه توسط شهردار اهواز ابالغ گردد.

رئیس اداره مبادله صورتجلسات

مدیرعامل یا رییس سازمان

مدیر منطقه

معاون ستادی مربوطه

مدیرکل اداره حسابرسی

مدیرکل برنامه ریزی و بودجه

معاون مالی و اقتصادی

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

امضا

امضا

امضا

امضا

امضا

امضا

امضا

امضا
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کد:

فرم شماره  _ 2فرم وضعیت پروژه ها یا فعالیت های عمرانی در صورتجلسات واگذاری به سازمانهای وابسته به نیابت از شهرداری در سال 1400

0_ 1

شماره بازنگری:
صفحه  1از 1

ارقام به ریال

سازمان مجری صورتجلسه:

معاونت یا ادارات کل ناظرعالیه:

منطقه:

عنوان برنامه :
عنوان طرح :
عنوان پروژه یا فعالیت:
نوع پروژه یا فعالیت

آدرس پروژه یا فعالیت:
واحد سنجش

مبلغ پروژه یا فعالیت

شرح

هدف کمی

مبلغ صورتجلسه (آخرین اصالحیه)

مطالعاتی

هزینه واحد به ریال

اجرایی

تملک

شماره صورتجلسه (آخرین

تاریخ صورتجلسه (آخرین

مبلغ صورت وضعیت های تایید شده تا پایان

مبلغ صورت وضعیت های پرداخت شده از طرف شهرداری به

درصد پیشرفت فیزیکی تا

اصالحیه)

اصالحیه)

سال قبل

سازمان بابت پروژه یا فعالیت مذکور تا پایان سال قبل

پایان سال قبل

1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
سال های بعد از 1400

جمـــــــع کـــــل (به ریال)

0

0

توضیحات ضروری :
مدیرعامل یا رییس سازمان

معاون ستادی مربوطه

مدیرکل اداره حسابرسی

معاون مالی و اقتصادی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

امضا

امضا

امضا

امضا

