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سخنشهرداراهواز
بــا یــاری خداونــد متعــال ،بودجــه پیشــنهادی ســال  95شــهرداری اهواز
 ،کــه در موعــد مقــرر در قانــون تقدیــم شــورای محتــرم اســامی شــهر
گردیــده بــود در جلســه یکصــد و بیســت و ســوم آن شــورای محتــرم
مــورخ  1394/11/26بــه تصویــب رســید ،فرآینــد تدویــن بودجــه  ،از
شــهریور مــاه بــا ابــاغ دســتورالعمل نحــوه تنظیــم بودجــه بــه تمــام
ســطوح ســازمانی و تشــکیل کارگــروه هــای درآمــدی ،جــاری و عمرانــی
در معاونتهــا و مناطــق و ســازمانهای وابســته و برگــزاری جلســات متعــدد
و مختلــف مدیریتــی و کارشناســی در راســتای اجــرای برنامــه پنجســاله
توســعه و عمــران شــهری و اجــرای تکالیف قانونی شــهرداری و اســتفاده
حداکثــری از ظرفیــت هــای قانونــی جهــت افزایــش ظرفیــت منابــع
درآمــدی و افزایــش و ایجــاد منابــع جدیــد و جــذب ســرمایه گــذاری
بخــش خصوصــی و بهــره گیــری از فرصــت هــا و بــه منظــور ارتقــاء
کیفیــت زندگــی شــهروندان و ارتقــاء شــاخص هــای توســعه شــهری بــا
تاکیــد بــر اقتصــاد مقاومتــی تدویــن و تصویــب گردیــده اســت.
بــر خــود الزم میدانــم از اعضــاء شــورای محتــرم اســامی شــهر و
بخصــوص اعضــاء محتــرم کمیســیون بودجــه آن شــورای محتــرم و
مدیــران و کارشناســان شــهرداری باالخــص معاونــت برنامــه ریــزی
وتوســعه کــه در تدویــن و تصویــب بودجــه ســال 1395زحمــات فراوانــی
متحمــل شــدند ،تقدیــر و تشــکر مــی نمایــم.
امیــد اســت بــا اتــکال بــه خداونــد متعــال و همیــاری اعضــای محتــرم
شــورای اســامی شــهر و مجموعــه شــهرداری اهواز 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 روزافــزون شــهر اهــواز،
تمامــی اهــداف بودجــه ســال  95شــهرداری اهــواز محقــق گــردد.
سید خلف موسوی
شهردار اهواز

سخن معاون برنامه ریزی وتوسعه
در راســتای اجــرای دقیــق ،صحیــح و کارآمــد بودجــه ســال ،1395
کتابچــه پیــش رو کــه حــاوی دســتورالعمل هــای ذیــل مــی باشــد
تدویــن ،چــاپ و انتشــار گردیــد.
 -1دســتورالعمل الزامــات و نحــوه اجــرای بودجــه مصــوب ســال 1395
شــهرداری اهــواز بــا کــد ایــزو  ، QMS-FR-20-04شــامل  21صفحــه و
 8بخــش و  71بنــد .
 -2دســتورالعمل نحــوه اجــرای پــروژه هــای واگــذاری بــه ســازمانهای
وابســته بــه نیابــت از شــهرداری اهــواز در ســال  1395بــا کــد ایــزو
 ، QMS-FR-20-03شــامل  7صفحــه و  8بخــش و  20بنــد .
-3تبصره های بودجه مصوب سال  1395شامل  28تبصره .
لــذا رعایــت دقیــق بندهــای دســتورالعمل هــای مذکــور بــرای تمــام
ســطوح ســازمانی الزم اجراســت.
درپایــان 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 بودجــه شــهرداری یــاری نمودنــد تشــکر و
قدردانــی نمایــم.

ابراهیم نوشادی

معاون برنامه ریزی و توسعه

دستور العمل الزامات

و نحوه اجرای بودجه
مصوب سال 1395

معاونين
مديران مناطق
مديران عامل سازمانهاي وابسته
مديران مديريتهاي مستقل
باسالم
بــا توجــه بــه تصویــب بودجــه ســال  1395شــهرداری اهــواز

بــه انضمــام  28تبصــره در یکصــد و بیســت و ســومین جلســه
شــورای محتــرم اســامی شــهر مــورخ  ،1394/11/26بــه پیوســت
دســتور العمــل الزامــات و نحــوه اجــرای بودجــه مصــوب

ســال  1395شــهرداری اهــواز بــا کــد ایــزو QMS-WI-20-4

بــه کلیــه ســطوح ســازمانی (معاونتهــا ،مناطــق ،ســازمانهای

وابســته ،مدیریتهــای مســتقل) جهــت اجــرا بــا رعایــت دقیــق مفــاد
دســتورالعمل یــاد شــده ،ابــاغ میگــردد.
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 ) 1هدف :
بــا توجــه بــه تصویــب بودجــه ســال  1395شــهرداری اهــواز بــه
انضمــام  28تبصــره در یکصــد و بیســت و ســومین جلســه شــورای
محتــرم اســامی شــهر مــورخ  ،94/11/26لــذا دســتور العمــل الزامــات
و نحــوه اجــرای بودجــه مصــوب ســال  1395شــهرداری اهــواز بــه
کلیــه ســطوح ســازمانی (معاونتهــا ،مناطــق ،ســازمانهای وابســته،
مدیریتهــای مســتقل) جهــت اجــرا بــه شــرح مفــاد ذیــل ابــاغ
میگــردد.
 ) 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 اداری
و مالــی 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 مســتقیم ًا در ســاختار ســازمانی شــهرداری
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
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و توســعه و نظــارت بــر اجــرای پــروژه ،بررســی و تاییــد صــورت
وضعیــت انجــام کار را عهــده دار مــی باشــد.
 )4مســئوليت اجــرا  :مســئولیت پــی گیــری و حســن اجــرای
دســتورالعمل در تمامــی مفــاد (بندهــا) مشــخص گردیــده اســت.
 )5الزامات اجرای بودجه :
 )5-1کلیــه ســازمانها موظفنــد از نــرم افــزار تحــت شــبكه تامیــن
اعتبــار در کنــار شــیوه جــاری تامیــن اعتبــار خــود بــه صــورت
آزمایشــی اســتفاده نماینــد.
 )5-2کلیــه مناطــق موظفنــد از نــرم افــزار تحــت شــبكه تامیــن اعتبــار
اســتفاده نماينــد و انجــام هرگونــه تاميــن اعتبــار خــارج از نــرم افــزار
مذکــور ممنــوع مــی باشــد.
 )5-3کلیــه معاونتهــا ،مدیریتهــای مســتقل و مناطــق در  3ماهــه اول
ســال  1395تنهــا 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 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 اداری و مالــی ،مدیریــت امــور مالــی و مدیــران مناطــق و
مدیریــت امــور مالــی مناطــق میباشــد.
 )5-4کلیــه مناطــق موظفنــد جهــت ارتقــا ســطح اقتصــادی منطقــه
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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 اداری و مالــی و معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه ارســال
نماینــد .چنانچــه مــوارد درآمــدزا در زمینــه مشــارکت و ســرمایه
گــذاری باشــند یــک نســخه نیــز بــه معاونــت مشــارکتها و ســرمایه
گــذاری ارســال نماینــد.
 )5-5بــه 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 نماينــد.
 )5-6معاونتهــا ،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 بــه معاونــت برنامــه ریــزی
و توســعه ارســال نماینــد.
 )5-7چنانچــه 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
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.
 )5-8کلیــه قراردادهــای شــهرداری ،مجوزهــای خریــد و هرگونــه
پرداخــت بــا توجــه بــه مــاده  79قانــون شــهرداری و مــاده  33آییــن
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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 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 اداری و مالــی ،مدیریــت امــور
مالــی ســتاد و منطقــه و مدیــران مناطــق و مدیریــت امــور قراردادهــا
مــی باشــد.
 )5-9انجــام هرگونــه هزینــه کــرد و عقــد قــرارداد در وظیفــه عمــران
شــهری و ردیفهــای بودجــه مصــوب مرتبــط بــا معاونــت خدمــات
شــهری ،معاونــت فرهنگــی و امــور اجتماعــی ،مدیریــت روابــط
عمومــی و بســیج ،بــدون رعایــت بنــد فــوق الذکــر()5-8در منطقــه
ممنــوع میباشــد .همچنیــن انجــام تامیــن اعتبــار در وظیفــه خدمــات
اداری و شــهری بــا رعایــت ایــن دســتور العمــل و تنهــا در کدهــای
قابــل دســترس در ســامانه کنتــرل بودجــه و تامیــن اعتبــار بالمانــع
میباشــد .مســئولیت پــی گیــری و حســن اجــرای ایــن بنــد بــه عهــده
معاونــت اداری و مالــی ،معاونــت فرهنگــی و امــور اجتماعــی ،مدیریــت
روابــط عمومــی و اموربیــن 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
عین ـ ًا 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 گــذاری و )...قــرارداد منعقــده مــي بایســت براســاس منابــع
ذكــر شــده تنظیــم گــردد .مســئولیت پــی گیــری و حســن اجــرای ایــن
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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 ارســال نمایــد.

 )5-13مدیریــت قراردادهــا و مدیــران مناطــق بعــد از اخــذ مجــوز تامیــن
اعتبــار در جهــت اجــرای دقیــق بودجــه و ثبــت اطالعــات 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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 )5-14در قراردادهــای تامیــن نیــروی انســانی ،بایــد فــرم انتصــاب
فعالیــت  QMS-FR-20-08از طریــق معاونــت مربوطــه تکمیــل و
پیوســت مــدارک درخواســت تامیــن اعتبــار باشــد.
 )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
توســعه و مدیریــت امــور قراردادهــا ارســال گــردد.
 )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 ارســال نمایــد.
 )5-17کلیــه ســطوح ســازمانی موظفنــد تذکــرات منــدرج در بــرگ
تامیــن اعتبــار صــادره از ســوی معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه را
رعایــت نماینــد .همچنیــن تاميــن اعتبــار صــادره از ســوي معاونــت
برنامــه ريــزي و توســعه بــه مــدت  3مــاه از تاريــخ صــدور اعتبــار
داشــته و چنانچــه در ايــن مــدت قــرارداد منعقــد نگرديــد بايســتي
مجــددا تاميــن اعتبــار گــردد.
 )5-18معاونــت اداری و مالــی و ذیحســابی طرحهــای عمرانــی موظفنــد
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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 اداری و مالــی ارســال نمایــد.
 )5-20معاونــت اداري و مالــي و معاونــت شهرســازي و معمــاري و
مدیــران مناطــق ،موظفنــد ضمــن برگــزاری کارگــروه کدینــگ درآمــد
(مســئولیت کار گــروه کدینــگ درآمــد بــه عهــده معاونــت اداری و
مالــی 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 صرفـ ًا 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 اداری و مالــی خواهــد بــود.
 )5-21بــه منظــور حفــظ حقــوق شــهرداری اهــواز ،معاونــت اداری و
مالــی ،معاونــت شهرســازی و معمــاری ،مناطــق و مدیریــت بخشــهاي
مربوطــه ،مــی بایســت بــا نظــارت معاونــت اداری و مالــی ضمــن
وصــول کلیــه مطالبــات عــوارض و بهــای خدمــات جــاری طبــق
آخریــن مصوبــه درآمــدی از مودیــان ذیربــط ،ماهیانــه ضمــن تهیــه
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گــزارش تحلیلــی اطالعــات مذکــور ،نســبت بــه ارســال آن بــه
اینجانــب (شــهردار اهــواز) و معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه 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 و
معاونــت اداری و مالــی ارســال نماینــد .بدیهــی اســت کلیــه پرداختهــا
مــی بایســت در قالــب ردیــف اعتبــارات 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 اداری و مالــی
بــا همــکاری معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه 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 و صرفــ ًا
در چارچــوب بخشــنامه  1393/5/13-55428ابالغــی وزیــر محتــرم
کشــور ،دســتورالعمل اســتخدام پیمانــی در شــهرداریها بــه شــماره
 301مــورخ  1394/1/8و دســتورالعمل اســتخدام پیمانــی در مشــاغل
عملیاتــی آتــش نشــانی بــه شــماره  145954مــورخ 1393/11/25
مجــاز خواهــد بــود.
 )5-25معاونــت اداری و مالــی موظــف اســت رونوشــتی از اشــخاص
مســتعفی ،بازنشســته ،از کار افتــاده ،ماموریــن بــه شــهرداری یــا
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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 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 اداری
و مالــی ،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 هــاي صــورت گرفتــه توســط
شــهرداري بابــت پــروژه هــای قیــد شــده در صورتجلســات مذكــور را
مشــخص و بعــد از تاييــد معاونــت مربوطــه و معاونــت اداري و مالــي
بــه معاونــت برنامــه ريــزي و توســعه جهــت بررســي و جمــع بنــدي
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
اداری و مالــی ،مديريــت امــور مجامــع و حسابرســي و مديرعامــل
ســازمان مربوطــه خواهــد بــود.
 )5-30در صــورت تشــخیص مدیــر منطقــه جهــت واگــذاری پــروژه هــا
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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 ،1395
نســبت بــه مبادلــه صورتجلســه از طریــق معاونــت برنامــه ریــزی و
توســعه اقــدام گــردد.
 )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 بنــد
بــه عهــده معاونــت یــا مدیریــت مســتقل ناظــر ،معاونــت اداری و مالــی
و مدیریــت امــور مالــی مــی باشــد.
 )5-32کلیــه ســازمانهای وابســته بــه شــهرداری موظفنــد برنامــه
عملیاتــی و پــروژه هــای ســال  1395خــود را کــه از منابــع بودجــه
مصــوب شــهرداری اهــواز بــه نیابــت از شــهرداری اجــرا مــی نماینــد
حداکثــر تــا تاریــخ  1395/1/30بــا 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  1395بــه معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه ارســال
نماينــد .معاونــت برنامــه ريــزي و توســعه موظــف اســت پــروژه هــاي
واگــذاري بــه ســازمانها بــه نيابــت از شــهرداري را بعــد از انجــام
تامبــن اعتبــار در ســال  1395و 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
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گیــری و حســن اجــرای ایــن بنــد بــه عهــده معاونــت حمــل و نقــل
و ترافیــک ،معاونــت اداری و مالــی 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 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 طبــق
فرمــت پیوســتی (فــرم  )QMS-FR-20-05در «کمیتــه اعطــای
مجــوز تامیــن اعتبــار تــا ســطح معامــات متوســط»
کــه شــامل معــاون اداری و مالــی ،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 وفــق قوانیــن و مقــررات اقــدام نماینــد.
 )5-35مدیــران مناطــق موظفنــد کلیــه درآمــد و عــوارض حــذف
پارکینــگ را در حســابی جداگانــه کــه توســط معاونــت اداری و
مالــی اعــام مــی گــردد واریــز و صرفــ ًا جهــت احــداث و تکمیــل
پارکینگهــای ســطح شــهر هزینــه گــردد .مســئولیت پــی گیــری و
حســن اجــرای ایــن بنــد بــه عهــده معاونــت اداری و مالــی ،معاونــت
حمــل و نقــل و ترافیــک و مدیــران مناطــق میباشــد.
 )5-36بودجــه عمرانــی هــر منطقــه در ابتــدای ســال بــه آن منطقــه
توســط معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه براســاس بودجــه مصــوب
اعــام مــی گــردد کــه منطقــه مــی بایســت بــر اســاس پــروژه هــای
تعییــن شــده در بودجــه آن منطقــه بــر اســاس اولویــت بنــدی
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نســبت بــه درخواســت صــدور تامیــن اعتبــار از طریــق معاونــت هــا و
مدیریتهــای مســتقل ناظــر جهــت ارســال بــه معاونــت برنامــه ریــزی
و توســعه اقــدام نمایــد.
 )5-37مدیــران مناطــق موظــف انــد نســبت بــه اخــذ بهــای پســماند
اقــدام و بــه حســاب درآمــد ســتاد و منطقــه واریــز و صرف ـ ًا 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 اداری و مالــی و مدیــران مناطــق مــی
باشــد.
)5-38معاونــت اداری و مالــی و معاونــت شهرســازی و معمــاری
موظفنــد بــا هماهنگــی معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه 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  1395اختصــاص داده
شــود .مســئولیت رعایــت ایــن بنــد بــه عهــده معاونــت مالــی و اداری
و مدیریــت مالــی مــی باشــد.
 )5-40کلیــه رویدادهــای مالــی غیــر نقــد کــه در قالــب تهاتــر،
مشــارکت ،ســرمایه گــذاری ،توافقــات امــاک خصوص ـ ًا 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 اداری و مالــی ،مدیــران مناطــق و مدیریــت امــاک و
مســتغالت مــی باشــد.
 )5-41معاونیــن موظفنــد در قراردادهــا و پــروژه هــای چنــد ســاله و
پــروژه هایــی کــه تخصیــص اعتبــار آنهــا بــه ســال یــا ســالهای بعــد
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موکــول مــی گــردد نســبت بــه تامیــن اعتبــار در ســال جدیــد اقــدام
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 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
اداری و مالــی و مدیریــت امــاک و مســتغالت مــی باشــد.
 100 )5-45در صــد درآمــد ناشــی از عــوارض آالیندگــی صرف ـ ًا بــرای
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 اداری و مالــی و
مدیــر امــور مالــی مــی باشــد.
)5-46معاونــت 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.
 )5-47خریــد هرگونــه خــودرو در شــهرداری مرکــز ،مناطــق و
ســازمانهای وابســته تنهــا بــا مجــوز اینجانــب (شــهردار اهــواز ) و
پــس از تامیــن اعتبــار امــکان پذیــر مــی باشــد .مســئولیت پــی گیــری
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و حســن اجــرای ایــن بنــد بــه عهــده معاونــت اداری و مالــی ،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 اینجانــب (شــهردار اهــواز) 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.
 )5-49تامیــن اعتبــار صــادره بــا احتســاب ارزش افــزوده مــی باشــد.
کلیــه ســطوح ســازمانی موظفنــد در صــورت هزینــه کــرد و عقــد
قــرارداد بــه گونــه ای عمــل نماینــد کــه ســهم االعتبــار کافــی جهــت
ارزش افــزوده از تامیــن اعتبــار صــادره باقیمانــده باشــد .مســئولیت
پــی گیــری و حســن اجــرای ایــن بنــد بــه عهــده معاونتهــا ،مدیــران
مدیریتهــای مســتقل ،مدیــران مناطــق و مدیــران عامــل ســازمانهای
وابســته مــی باشــد.
 )5-50شــهرداری 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 اداری و مالــی ،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 حداکثــر تــا پایــان خــرداد مــاه ســال  1395تیــپ
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یکســان قــرارداد را تهیــه و توســط اینجانــب (شــهردار اهــواز) ابــاغ
نمایــد.
 )5-51کدهــای 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 اجــرای ایــن بنــد بــه عهــده معاونــت اداری و مالــی ،معاونــت
شهرســازی و معمــاری ،مناطــق ،ســازمانهای وابســته و مدیریــت امــور
مجامــع و حسابرســی مــی باشــد.
 )5-52معاونــت اداری و مالــی 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 درآمــد حاصــل از ایــن موضــوع را در سیســتم
حســابداری خــود ثبــت نمایــد.
 )5-53در اجــرای نامــه شــماره 474/95207هـــ/ب مــورخ 82/12/26
هیــات بررســی و تطبیــق مصوبــات دولــت بــا قوانیــن و مقــررات
عمومــی کشــور در خصــوص آییــن نامــه اســتخدامی کارکنــان
شــهرداری هــای کشــور و از جملــه تبصــره  5مــاده  11آییــن نامــه
موصــوف ،انعقــاد هرگونــه قــرارداد مشــاوره بــا افــراد حقیقــی و
هرگونــه پرداخــت در شــهرداری مرکــز ،مناطــق و ســازمان هــای
وابســته ممنــوع مــی باشــد .مســئولیت پــی گیــری و حســن اجــرای
ایــن بنــد بــه عهــده معاونــت اداری و مالــی ،مناطــق ،ســازمانهای
وابســته و مدیریتهــای مســتقل مــی باشــد.
 )5-54هرگونــه بکارگیــری افــرادی کــه در اجــرای قوانیــن و مقــررات،
بازخریــد یــا بازنشســته شــده یــا مــی شــوند بــه اســتثناء اعضــاء
هیــات علمــی دانشــگاهها و مراکــز علمــی مــورد تاییــد وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری ،ایثارگــران ،فرزنــدان شــهدا و فرزنــدان جانبــازان
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هفتــاد درصــد و باالتــر بــا تاییــد بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران در
شــهرداری هــا ممنــوع و هرگونــه پرداخــت از هــر محــل تحــت هــر
عنــوان بــه افــراد مذکــور بصــورت مســتقیم و یــا از طریــق شــرکت
هــای وابســته و پیمانــکاری در حکــم تصــرف در امــوال عمومــی
اســت .لــذا در صــورت نیــاز شــهرداریها بــه خدمــات افــراد بازنشســته
و بازخریــد شــده بــه غیــر از مــوارد اســتثناء در ایــن بنــد ،مــی بایســت
براســاس تکلیــف مقــرر در مــاده  41قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون
تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت مصــوب ســال  1384مجلــس
شــورای اســامی قبــا از طریــق ســازمان شــهرداری هــا و دهیــاری
هــای کشــور مجــوز هیــات محتــرم وزیــران را اخــذ نماینــد .مســئولیت
پــی گیــری و حســن اجــرای ایــن بنــد بــه عهــده معاونــت اداری و
مالــی  ،مدیــران مناطــق ،ســازمانهای وابســته و مدیریتهــای مســتقل
مــی باشــد.
 )5-55تغییــر در ســاختار ســازمانی شــهرداری بــه اســتناد مــاده
 54قانــون شــهرداری و تبصــره ذیــل مــاده  112قانــون اســتخدام
کشــوری تنهــا در چارچــوب ضوابــط تشــکیالتی شــهرداری کــه
طــی نامــه  1394/2/20-19274توســط وزیــر محتــرم کشــور بــه
اســتانداران سراســر کشــور ابــاغ گردیــده اســت امکانپذیــر اســت.
از ایــن رو هرگونــه تغییــر ،ایجــاد ،حــذف و اضافــه در پســتهای
ســازمانی ســاختار ســازمانی شــهرداری و ســازمانهای وابســته منــوط
بــه موافقــت و تصویــب ســازمان شــهرداریها و دهیاریهــای کشــور
مــی باشــد و بــه ایــن جهــت هرگونــه انتصــاب و ابــاغ افــراد خــارج
از عناویــن واحدهــای ســازمانی مصــوب در ســاختار اداری شــهرداری
و ســازمانهای وابســته فاقــد وجاهــت قانــون اســت .مســئولیت پــی
گیــری و حســن اجــرای ایــن بنــد بــه عهــده معاونــت اداری و مالــی،
معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه ،معاونتهــا ،مناطــق ،ســازمانهای
وابســته و مدیریتهــای مســتقل شــهرداری مــی باشــد.
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 )5-56معاونــت اداری و مالــی موظــف بــه ثبــت اطالعــات کارکنــان
رســمی و پیمانــی در ســامانه ســینا و دریافــت شــماره مســتخدم و
صــدور احــکام اســتخدامی کارکنــان و انجــام امــور مختلــف اداری
و مکاتبــات بــا شــماره مســتخدم صــادره موضــوع بخشــنامه هــای
شــماره  41316تاریــخ  93/9/23ســازمان شــهرداریها و دهیاریهــای
کشــور مــی باشــد.
 )5-57بــه اســتناد بنــد  10تکالیــف بودجــه ای بخشــنامه ســال ،1395
شــهرداری موظــف اســت از محــل اعتبــارات خــود هزینــه فنــی
آزمــون ادواری کلیــه نــاوگان ملکــی فعــال در حمــل و نقــل عمومــی
شــهری و حومــه را تامیــن نماینــد و تنهــا نــاوگان دارای برچســب
معاینــه فنــی و آزمــون ادواری دارای پروانــه فعالیــت اجــازه فعالیــت
دهنــد .مســئولیت پــی گیــری و حســن اجــرای ایــن بنــد بــه عهــده
معاونــت حمــل و نقــل و ترافیــک ،معاونــت اداری و مالــی و ســازمان
اتوبوســرانی مــی باشــد.
 )5-58معاونــت اداری و مالــی بــا همــکاری حــوزه هــای مرتبــط
موظــف اســت بــه اســتناد بنــد  10تکالیــف بودجــه ای بخشــنامه ســال
 ،1395افزایــش تدریجــی نــرخ عــوارض پســماند تــا ســقف قیمــت
تمــام شــده جمــع آوری ،حمــل و دفــن زبالــه هــای بهداشــتی زبالــه
هــای شــهری را پیــش بینــی نمایــد.
 )5-59پیــش بینــی اعتبــار پرداخــت هرگونــه وام از محــل اعتبــارات
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 اداری و مالــی
 ،مناطــق ،ســازمانهای وابســته و مدیریــت حراســت و امــور محرمانــه
مــی باشــد.
 )5-60تمامــی کارکنــان شــاغل در شــهرداری اهــواز و ســازمانهای
وابســته اعــم از مامــور بــه خدمــت و غیــره بــه مرکــز ،مناطــق و
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ســازمانهای وابســته ،مــی بایســت حقــوق ،مزایــا و  ...خــود را از محــل
فعالیــت خــود دریافــت نماینــد .مســئولیت پــی گیــری و حســن اجــرای
ایــن بنــد بــه عهــده معاونــت اداری و مالــی مــی باشــد.
 )5-61هزینــه 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 میادیــن میباشــد.
 )5-62معاونــت حمــل و نقــل و ترافیــک بــا همــکاری معاونــت
مشــارکتها و ســرمایه گــذاری ،معاونــت اداری و مالــی ،مدیریــت 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 جهــت انعــکاس بــه شــورای اســامی شــهر ارســال
نمایــد.
 )5-63معاونــت فرهنگــی و امــور اجتماعــی بــا همــکاری معاونــت
اداری و مالــی ،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 حداکثــر تــا پایــان خردادمــاه 1395
تهیــه و جهــت تصویــب بــه شــورای اســامی شــهر ارســال نمایــد .در
آییــن نامــه مذکــور بــا حفــظ مالکیــت شــهرداری اهــواز بــه اشــخاص
حقیقــی و حقوقــی ،هیئــت هــای ورزشــی ،هیــات امنــای مســاجد و ...
بمنظــور کاهــش هزینــه هــای مربوطــه و بهــره بــرداری مناســب نــر،
بصــورت موقــت واگــذار مــی نمایــد.
 )5-64درآمــد حاصــل از فــروش غرفــه هــای میــدان الغدیــر بــه
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حســاب شــهرداری اهــواز واریــز گــردد .مســئولیت پــی گیــری و حســن
اجــرای ایــن بنــد بــه عهــده معاونــت اداری و مالــی و ســازمان میادیــن
و ســاماندهی مشــاغل شــهری میباشــد.
)5-65معاونــت 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  1395را بــه اینجانــب
(شــهردار اهــواز) ،معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه و معاونــت اداری و
مالــی ارســال و پیگیریهــای الزم جهــت تحقــق آنهــا را انجــام دهــد.
 )5-66معاونــت 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  3ایــن
دســتورالعمل درخواســت تامیــن اعتبــار خــود را بــه همــراه فــرم 20
 QMS-FR-20-01و بــه انضمــام آنالیــز بــه معاونــت برنامــه
ریــزی و توســعه جهــت انجــام تامیــن اعتبــار ارســال نماینــد.
 )5-67معاونــت خدمــات شــهری موظــف اســت حداکثــر تــا پایــان دی
مــاه ســال  1395بــا همــکاری حــوزه هــای مرتبــط صورتجلســه ای را
بــه همــراه ریــز وظایــف ،فعالیتهــا و هزینــه هــا جهــت ســتاد نــوروزی
ســال  1396بــا هماهنگــی معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه تنظیــم و
توســط اینجانــب (شــهردار اهــواز) ابــاغ نمایــد.
 )5-68معاونــت شهرســازی و معمــاری موظــف اســت حداکثــر تــا
پایــان اردیبهشــت مــاه ســال  1395تیــپ قــرارداد خریــد ریســه را
تهیــه و ابــاغ نمایــد.
 )5-69بــه 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
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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  1395تامیــن اعتبــار آنهــا
صــورت گرفتــه اســت جهــت ثبــت در حســابهای ســال مالــی 1395
حداکثــر تــا  15اردیبهشــت مــاه ســال  1396اقــدام نماینــد.
)5-70منظــور از دیــون هزینــه هــا و پــروژه هایــی اســت کــه دارای
صددرصــد پیشــرفت فیزیکــی بــوده و صورتجلســه تحویــل موقــت آن
در ســال یــا ســالهای قبــل از ســال  1395تنظیــم 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.
)5-71مســئوليت پاســخگويي در خصــوص هزينــه كــرد ،پيگيــري و
رعايــت حســن اجــراي بودجــه در ســازمانها بــه عهــده مدیــر عامــل
ســازمان و هیئــت مدیــره ســازمانها 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.
 )6مراجــع و مســتندات پشــتیبان  :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  QMS-PR-26نگهــداری
میشــوند.

 )8پیوست:
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فــرم شــماره :20پــروژه هــای موجــود در هزینــه هــای جــاری بودجــه
مصــوب ســال QMS-FR-20-01 1395
فــرم شــماره :21پــروژه هــای عمرانــی بودجــه مصــوب ســال 1395
QMS-FR-20-02
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 انتصــاب فعالیت QMS-FR-20-08
 -ایــن دســتورالعمل در  71بنــد و  21صفحه تنظیم گردیده اســت.

دستورالعمل نحوه اجرای پروژههای
واگذاری به سازمانهای وابسته به
نیابت از شهرداری اهواز
در سال 1395

معاونين
مديران مناطق
مديران عامل سازمانهاي وابسته
مديران مديريتهاي مستقل
باسالم
بــا توجــه بــه تصویــب بودجــه ســال  1395شــهرداری

اهــواز بــه انضمــام  28تبصــره در یکصــد و بیســت و ســومین جلســه
شــورای محتــرم اســامی شــهر مــورخ  ، 1394/11/26بــه پیوســت

دســتورالعمل نحــوه اجــرای پــروژه هــای واگــذاری بــه

ســازمانهای وابســته بــه نیابــت از شــهرداری اهــواز

در ســال  1395بــا کــد ایــزو QMS-IW-20-03بــه کلیــه ســطوح
ســازمانی (معاونتهــا ،مناطــق  ،ســازمانهای وابســته ،مدیریتهــای

مســتقل) جهــت اجــرا بــا رعایــت دقیــق مفــاد دســتورالعمل

فــوق الذکــر و دســتور العمــل الزامــات و نحــوه اجــرای

بودجــه مصــوب ســال 1395شــهرداری اهــواز بــا کــد
ایــزوQMS-IW-20-04

ابــاغ مــی گــردد.
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 )1هــدف :باتوجــه بــه تصویــب بودجــه ســال  1395شــهرداری اهــواز در
جلســه یکصــد و بیســت و ســه شــورای اســامی شــهر مــورخ 1394/11/26
لــذا نحــوه اجــرای پروژههــای واگــذاری بــه ســازمانهای وابســته بــه نیابــت از
شــهرداری اهــواز ،در ســال  1395بــه شــرح ذیــل ابــاغ میگــردد.
ـرد  :کلیه ســطوح ســازمانی (معاونتهــا ،مناطق ،ســازمانهای
ـه كاربـ
 )2دامنـ
وابســته ،مدیریتهای مستقل)
 )3تعاریف و اصطالحات :

 :1 -3صورتجلســه  :منظــور از صورتجلســه در ایــن دســتور العمــل،
صورتجلســه واگــذاری پــروژه هــا بــه ســازمان هــای وابســته جهــت اجــرا به
نیابــت از شــهرداری اهــواز مــی باشــد.
 :2 -3معاونــت 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 و بررســی و تاییــد صــورت وضعیــت هــای پــروژه هــای واگــذاری
بــه ســازمانهای وابســته بــه نیابت از شــهرداری اهــواز را عهــده دار می باشــد.
 :3 -3مدیریــت امــور مالــی :منظــور از مدیریــت امــور مالــی زیــر
مجموعــه معاونــت اداری و مالــی شــهرداری اهــواز (ســتاد) مــی باشــد.
ـرا  :مســئولیت پــی گیــری و حســن اجــرا در تمامــی
ـئوليت اجـ
 ) -4مسـ
مفــاد دســتورالعمل (بندهــا) مشــخص گردیــده اســت.
ـازمان
ـه سـ
ـذاری بـ
ـای واگـ
ـروژه هـ
ـی پـ
ـوه اجرایـ
ـات نحـ
 )5الزامـ
ـواز :
ـهرداری اهـ
ـت از شـ
ـه نیابـ
ـته بـ
ـای وابسـ
هـ

 )1-5صورتجلســات اجــرای پروژههــای واگــذاری بــه ســازمانهای وابســته به
نیابــت از شــهرداری اهــواز ،بــه تفکیــک هــر یــک از مناطــق و ســتاد (متولی
تامیــن مالــی پــروژه) ،براســاس بودجــه مصــوب و پــس از تاییــد معاونــت یــا
مدیریــت مســتقل ناظــر مربوطــه و تکمیــل فــرم شــماره ( 1بــا کــد ایــزو
 ) QMS-FR-20-06و فــرم شــماره( 2بــا کد ایــزو ) QMS-FR-20-03پیوســت
دســتورالعمل و ثبــت اطالعــات آن در معاونــت برنامه ریزی و توســعه ،توســط
اینجانب(شــهردار اهــواز) ابــاغ مــی گردد.
 ) 2-5صورتجلســات واگــذاری پــروژه هــا بــه نیابــت از شــهرداری بــه
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ســازمانهای وابســته بــرای مــدت یکســال مالــی (از ابتــدای ســال  95تــا
تاریــخ  )1395/12/29اعتبــار داشــته و مــاک پرداخــت ،آخرین صورتجلســه
مبادلــه شــده در ســال مالــی اســت .مســئولیت حســن اجــرای ایــن بنــد بــه
عهــده معاونــت اداری و مالــی و مدیریــت امــور مالــی مــی باشــد.
 )3-5قبــل از طــی فرآینــد تدویــن و ابــاغ صورتجلســه و قبــل از اجــرای
پــروژه هــای قید شــده در صورتجلسه،ســازمان ها می بایســت اســناد ،نقشــه
هــا ،بــرآورد و ...را بــه تاییــد معاونــت یــا مدیریــت مســتقل ناظــر برســاند .در
غیــر اینصــورت مســئولیت هــر گونه اشــکال فنــی ،اجرایــی ،مالــی ،حقوقی و
 ...حــادث شــده و همچنیــن تعهــدات مشــابه ایجــاد شــده در پــروژه ،به عهده
ســازمانها بــوده و قابــل تســری بــه شــهرداری اهــواز بــه دلیــل واگــذاری
پــروژه نخواهــد بــود .همچنیــن شــهرداری اهــواز هیچگونــه تعهــدی بــرای
هــر گونــه پرداخــت مالــی بــه چنیــن پروژههایــی نخواهــد داشــت.
 )4-5پروژههــای واگـذار شــده میبایســت توســط ســازمانهای مربوطــه اجـرا
گــردد .لیکــن شــهرداری اهـواز بــه ســازمانها اجــازه میدهــد ،در بخشهایــی
از پروژههــای واگ ـذار شــده بــه آنهــا کــه بــا کمبــود یــا فق ـدان امکانــات،
تجهیـزات ،تـوان فنــی و نیــروی انســانی مجــرب مواجــه باشــند بــا کســب
موافقــت کتبــی معاونــت یــا مدیریت مســتقل ناظــر(و بــا رعایت تبصــره های
ذیــل) در چارچــوب اساســنامه و بــا رعایــت قانون تســری آیین نامــه معامالتی
شــهرداری تهـران بــه کالنشــهرها و مراکــز اســتانها و آئیننامــه مالــی خاص
آن ســازمان (در صــورت وجــود) ،نســبت بــه برگ ـزاری مناقصــه و انتخــاب
پیمانــکاران ذیصــاح و انعقــاد ق ـرارداد بــه نیابــت از شــهرداری اه ـواز اق ـدام
نمــوده و یــک نســخه از قـرارداد منعقــده را بــه معاونــت یــا مدیریــت مســتقل
ناظــر ارســال نماینــد .مســئولیت حســن اجـرای این بند بــه عهده مدیــر عامل
ســازمان ،هیئــت مدیــره ســازمان و مدیریــت امــور مجامــع و حسابرســی و
معاونــت یــا مدیریــت مســتقل ناظــر می باشــد.
تبصــره  :1ســازمانها موظفنــد در صــورت برگــزاری مناقصــه بــا رعایــت بنــد
( )4-5دســتورالعمل ،یــک نســخه از دعوتنامــه شــرکت در مناقصــه مذکور را
(در تاریــخ ثبــت دبیرخانــه ســازمان) حضــوراً بــه دفتــر معاونــت یــا مدیریــت
مســتقل ناظــر تحویــل نمــوده و معاونــت یــا مدیریت مســتقل ناظــر مذکور
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(یــا نماینــده ایشــان) مجــاز و مختــار خواهــد بود در جلســه بازگشــایی پاکات
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 قابل تســری به
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 مناقصات شــهرداری،
طــی نامــه کتبــی جهــت 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 تمام 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.
) 6-5هزینــه 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 ،مابـ ه 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.
 ) 7-5ضریــب باالســری (حقالعمــل) ســازمان( 1/05 ،یــک و پنــج
صــدم) میباشــد کــه بــه هــر یــک از هزینههــای مذکــور در بندهــای
( )5-5و ( )5-6تعلــق خواهــد گرفــت .ایــن ضریــب میتوانــد در صــورت
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نیــاز و براســاس مســتندات ارائــه شــده از طــرف ســازمانها و پــس از انجــام
بررســیهای 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 اداری و مالــی و مدیریــت امــور مالــی مــی باشــد.
) 8-5مســئولیت پرداخــت صورتحســابها براســاس متولــی منابــع مالــی
پروژههــای صورتجلســه (مــورد اشــاره در بنــد  ،)1-5هــر یــک از مناطــق
و یــا مرکــز (ســتاد) خواهــد بــود.
تبصــره :در صورتیکــه متولــی مالی پــروژه هریــک از مناطق بــوده و در مهلت
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.
) 9-5معاونــت یــا مدیریــت مســتقل ناظــر موظــف اســت هــر گونــه
اشــکال یــا نقــص مــدارک و یــا عــدم قبــول صورتحســابهای 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.
 )10-5ســازمانها 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.
 )11 -5صورتجلســه در صورتــی دارای اعتبــار اســت کــه بــه پیوســت فــرم
شــماره یــک (بــا کــد ایــزو  ) QMS-FR-20-06صورتجلســه (براســاس بنــد
 12-5دســتورالعمل مذکــور) و امضــاء اینجانــب (شــهردار اهــواز) ابــاغ گردد
و مدیریــت امــور مالــی موظــف اســت بــدون ابــاغ اینجانــب ،هیچگونــه
پرداختــی بــه پــروژه هــای منــدرج در صورتجلســه انجــام ننمایــد.
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) 12-5فــرم شــماره یــک صورتجلســه مــی بایســت بــه امضــاء افــراد ذیــل
قــرار گیــرد:
الــف -مدیــر عامــل ســازمان  :بــه عنــوان مجــری پــروژه بــه نیابــت از
شــهرداری اهــواز و رعایــت بندهــای مرتبــط بــا آن حــوزه در ایــن دســتور
العمــل .
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 اجرای
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 اداری و مالــی :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 :جهــت تامیــن اعتبــار پــروژه و
رعایــت بندهــای مرتبــط بــا آن حــوزه در ایــن دســتور العمــل .
 )13-5تمــام امضاهــای صورتجلســه بایــد اصــل باشــند و از اســتفاده از
مهــر امضــاء خــودداری نماییــد.
 )14-5پــروژه هــای ابالغــی در صورتجلســه مــی بایســت در بودجــه
مصــوب ســازمان لحــاظ گــردد و در صــورت نبــود پــروژه هــا در بودجــه
مصــوب ،ســازمان مــی بایســت در اصالحیــه بودجــه اعمــال 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.
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 )15-5کلیــه 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 مجرب و بــا ســابقه و دارای رزومه در
کالنشــهرها در زمینــه موضــوع مناقصه ،جهــت شــرکت در مناقصه دعوت
بعمــل آیــد .مســئولیت حســن اجــرای ایــن بنــد بــه عهــده مدیــر عامــل
ســازمان و معاونــت یــا مدیریــت مســتقل ناظــر آن پــروژه مــی باشــد.
 )16-5پــروژه هــای واگــذار شــده بــه ســازمان هــا مــی بایســت بر اســاس
وظایــف ذاتــی و شــرح فعالیــت ســازمان هــا باشــد .مســئولیت حســن
اجــرای ایــن بنــد بــه عهــده مدیــر عامــل ســازمان ،معاونــت یــا مدیریــت
مســتقل ناظــر و مدیریــت امــور مجامــع و حسابرســی مــی باشــد.
 )17-5ســازمان هــا موظفنــد بــرای پــروژه هــای تکمیلــی خــود فرم شــماره
دو «فــرم وضعيــت پــروژه هــاي عمرانــي در صورتجلســات واگــذاری بــه
ســازمانهای وابســته بــه نیابت از شــهرداری» (بــا کــد ایــزو QMS-FR-20-03
) را تهیــه و بــه پیوســت صورتجلســات نماینــد.
 )18-5ســازمان هــا موظفنــد گــزارش وضعیــت پــروژه هــای ابالغی خــود را
درپایــان هرمــاه درقالــب فــرم شــماره ( 3بــا کــد ایــزو  ) QMS-FR-20-04بــه
معاونــت برنامــه ریزی و توســعه ارســال نمایند .مســئولیت صحــت اطالعات
منــدرج در گــزارش وضعیــت پــروژه هــا بــه عهــده مدیــر عامــل ســازمان
می باشــد.
 )19-5کلیــه ســازمانهای وابســته بــه شــهرداری موظفنــد برنامــه عملیاتی و
پــروژه هــای ســال  1395خــود را کــه از منابــع بودجــه مصــوب شــهرداری
اهــواز بــه نیابــت از شــهرداری اجرا مــی نمایند حداکثر تــا تاریــخ 1395/1/30
بــا هماهنگــی مناطــق و تاییــد معاونتهــا و مدیریــت هــای مســتقل مربوطه
بــر اســاس دســتورالعمل نحــوه واگــذاری پــروژه هــا به ســازمانهای وابســته
بــه نیابــت از شــهرداری در ســال  1395بــه معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه
ارســال نمایند.معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه موظــف اســت پــروژه هــای
واگــذاری بــه ســازمانها بــه نیابــت از شــهرداری را بعــد از انجام تامیــن اعتبار
در ســال  1395و ثبــت اطالعــات پــروژه هــا در ســامانه « صورتجلســات
ســازمانها « و طــی فرآینــد ســامانه مذکــور توســط هــر ســازمان ،در قالــب
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فرمــت صورتجلســه در نــرم افــزار مربوطــه تنظیــم و بعــد از تاییــد حــوزه
هــای هــای مرتبــط بــا امضــای اینجانــب (شــهردار اهــواز) ابــاغ نمایــد.
 )20-5ســازمان هــا موظفنــد کلیــه امــورات مربــوط بــه تنظیــم
صورتجلســات واگــذاری پــروژه هــا 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.
آدرس سامانه واگذاری پروژه ها به سازمان های وابسته به نیابت از شهرداری
http://192.168.1.24/tamin/proceding/login.aspx

 )6مراجع و مستندات پشتیبان :
بودجــه مصــوب ،بخشــنامه بودجــه ،دســتور العمــل الزامــات و نحــوه اجــرای
بودجــه ســال  ،1395مجموعــه قوانیــن و مقررات مربوط شــهر و شــهرداری .
 )7نگهداری سوابق :
کلیــه ســوابق ایــن دســتور العمــل مطابــق روش اجرایــی کنتــرل ســوابق
 QMS-PR-26نگهــداری مــی شــوند.
 )8پیوست:
 -1فــرم شــماره  _ 1صورتجلســه واگــذاری پــروژه هــای بودجــه مصــوب
ســال  1395شــهرداری اهوازبــه ســازمان های وابســته به نیابت از شــهرداری
() QMS-FR-20-06
 -2فــرم شــماره  _ 2فــرم وضعيــت پــروژه هــاي عمرانــي در صورتجلســات
واگــذاری بــه ســازمانهای وابســته بــه شــهرداری در ســال 1395
() QMS-FR-20-03
 -3فــرم شــماره  _3لیســت وضعیــت پــروژه هــای واگــذار شــده شــهرداری
اهــواز بــه ســازمان هــای وابســته بــه نیابــت از شــهرداری در ســال 1395
()QMS-FR-20-04
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شماره آخرین
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فرم شماره  - 1صورتجلسه واگذاری پروژه های بودجه مصوب سال  1395شهرداری
اهوازبه سازمان های وابسته به نیابت از شهرداری

کد بودجه

شهرداری :
سازمان مجری به نیابت از:
ستاد/منطقه:

ردیف

1

جمع کل(به ريال)

جدید

مبلغ کل پروژه

هزینه هر واحد

هدف کمی

واحد سنجش

معاونت
مدیریت ناظر

شرح پروژه

مدیرعاملسازمان
مهر و امضاء

مدیرمنطقه
مهر و امضاء

معاونت یا مدیریت ناظر
مهر و امضاء

مدیریت امور مجامع و حسابرسی
مهر و امضاء

معاون مالی اداری
مهر و امضاء

معاون برنامه ریزی وتوسعه
مهر و امضاء

توضیحات
 )1در صورتی که پروژه از سال هاي قبل آغاز گرديده باشد مي بايستي مبلغ صورت وضعیت تایید شده و مبلغ پرداختی تا پایان سال  94از طرف شهرداری به سازمان در ستون مربوطه باید درج گردد.
 )2در صورتی که پروژه از سال هاي قبل آغاز گرديده باشد مي بايستي برای هر پروژه بطور جداگانه فرم شماره ( 2با کد ایزو « )QMS_Fr_20_03فرم وضعيت پروژه هاي عمراني در صورتجلسات واگذاری به سازمانهای وابسته به شهرداری» را تکمیل و به تایید امضا کنندگان در فرم رسانده و پیوست فرم شماره (1با کدایزو
)QMS_Fr_20_06گردد.
 )3نحوه اجرای صورتجلسه مذکور براساس دستورالعمل شماره  1/100/14878مورخ  94/12/16و دستورالمل  1/100/14875مورخ  94/12/16ابالغ بودجه مصوب می باشد و رعایت مفاد دستورالعملهای یاد شده توسط سازمان مذکور و معاونت یا مدیریت مستقل ناظر و مدیریت امورمجامع و حسابرسی ،معاونت اداری و مالی ومدیریت
امور مالی الزامی است.
 )4مدت اعتبار صورتجلسات واگذاری پروژه ها به سازمان های وابسته به نیابت از شهرداری برای مدت یک سال مالی شهرداری می باشد و تعهدات باقی مانده صورتجلسات در قالب صورتجلسات سال بعد لحاظ می گردد.
 )5پروژه هاي ابالغي در صورتجلسه مذكور مي بايست در بودجه مصوب سازمان لحاظ گردد و در صورت نبود پروژه ها در بودجه مصوب ،سازمان مي بايست در اصالحيه بودجه اعمال و مراحل قانوني تصويب اصالحيه بودجه را به انجام برساند .مسئولیت حسن اجرای این بند به عهده مدیر عامل سازمان ،هیئت مدیره سازمان
ومدیریت امور مجامع و حسابرسی شهرداری می باشد.
 )6به استناد بند ( )1-5دستورالعمل واگذاری پروژه ها به سازمانهای وابسته به نیابت از شهرداری به شماره  1/100/14878مورخ  94/12/16پروژه های قید شده در فرمت مذکور(فرم شماره یک) بعد از تایید امضا کنندگان ،زمانی قابل اجرا می باشد که توسط شهردار .اهواز ابالغ گردد.
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ضوابط اجرایی بودجه سال  1395شهرداری اهواز

تبصــره  :1شــهرداری اهــواز مجــاز اســت در ســال  1395جهــت
کاســتن از هزینــه هــای درمانــی 50 ،در صــد ســهم بیمــه تکمیلــی
کارکنــان شــاغل خــود را از ردیــف بودجــه هزینــه هــای رفاهــی
کارکنــان ( )205516تامیــن اعتبــار و پرداخــت نمایــد.
تبصــره :2شــهرداری اهــواز مجــاز اســت در ســال  1395در صــورت
فــوت هــر یــک از کارکنــان شــاغل ،هزینــه کفــن و دفــن را تــا ســقف
 18/000/000ریــال (هجــده میلیــون ریــال) و مبلــغ 40/000/000
ریــال (چهــل میلیــون ریــال) را در صــورت تاهــل بــه همســر یــا
فرزنــد ارشــد وی و در صــورت مجــرد بــودن بــه پــدر یــا مــادر بــه
صــورت نقــدی بــه عنــوان کمــک بخشــی از هزینــه مراســمات از
ردیــف بودجــه هزینــه هــای رفاهــی کارکنان()205516تامیــن اعتبــار
و پرداخــت نمایــد.
تبصــره :3شــهرداری اهــواز مجــاز اســت در ســال 1395در صــورت
فــوت هــر یــک از اعضــای درجــه یــک خانــواده کارکنــان شــاغل
شــامل پــدر ،مــادر ،همســر و فرزنــدان حداکثــر مبلــغ 9/000/000
ریــال (نــه میلیــون ریــال) ،هزینــه کفــن و دفــن و بخشــی از هزینــه
مراســمات از ردیــف بودجــه هزینــه هــای رفاهــی کارکنــان ()205516
تامیــن اعتبــار و پرداخــت نمایــد.
تبصــره :4شــهرداری اهــواز مجــاز اســت در ســال  1395در صــورت
فــوت هــر یــک از کارکنــان بازنشســته خــود هزینــه کفــن و دفــن
را تــا ســقف  18/000/000ریــال (هجــده میلیــون ریــال) ومبلــغ
 20/000/000ریــال (بیســت میلیــون ریــال) را در صــورت تاهــل بــه
همســر یــا فرزنــد ارشــد وی و در صــورت مجــرد بــودن بــه پــدر یــا
مــادر بــه عنــوان کمــک بخشــی از هزینــه مراســمات از ردیــف بودجــه
هزینــه هــای رفاهــی کارکنــان ( )205516تامیــن اعتبــار و پرداخــت
نمایــد.
تبصــره  : 5خریــد هــر گونــه نشــریه ،مجلــه ،روزنامــه ،هفتــه نامــه و ...
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در ســال1395برای شــهرداری و ســازمانهای وابســته ممنــوع مــی باشــد.
تبصــره :6شــهرداری اهــواز مجــاز اســت در ســال  1395جهــت
کمــک هزینــه تهیــه خــوار و بــار در مــاه مبــارک رمضــان بــه هــر
یــک از کارکنــان شــاغل در شــهرداری مبلــغ  1/500/000ریــال (یــک
میلیــون و پانصــد هــزار ریــال) از ردیــف بودجــه هزینــه هــای رفاهــی
کارکنــان( )205516تامیــن اعتبــار و بــه صــورت نقــدی پرداخــت
نمایــد.
تبصــره :7شــهرداری اهــواز مجــاز اســت در ســال  1395جهــت
ارائــه خدمــات رفاهــی و کمــک هزینــه تهیــه اقــام مــورد نیــاز
آغــاز مــدارس ،بــه هــر یــک از کارکنــان شــاغل در شــهرداری
مبلــغ 1/000/000ریال(یــک میلیــون ریــال) از ردیــف بودجــه هزینــه
هــای رفاهــی کارکنــان( )205516تامیــن اعتبــار و بــه صــورت نقــدی
پرداخــت نمایــد.
تبصــره  :8شــهرداری اهــواز مجــاز اســت درســال 1395بــه مناســبت
والدت حضــرت فاطمــه زهــرا (س) بــه هــر یــک از کارکنــان زن
شــاغل در شــهرداری مبلــغ  1/500/000ریال(یــک میلیــون و پانصــد
هــزار ریــال)از ردیــف بودجــه هزینــه هــای رفاهــی کارکنــان()205516
تامیــن اعتبــار و بــه صــورت نقــدی پرداخــت نمایــد.
تبصــره :9شــهرداری اهــواز مجــاز اســت در ســال  1395مبلــغ
 21/000/000/000ریــال (بیســت و یــک میلیــارد ریــال) از ردیــف
پــاداش پایــان خدمــت بازنشســتگان و بازخریــد کارکنــان ()419003
بــرای نیروهــای بازنشســته ســازمان اتوبوســرانی بابــت ســنوات ،پــاداش
پایــان خدمــت و 4درصــد شــرایط ســخت و زیــان آور تامیــن اعتبــار و
هزینــه نمایــد.
تبصــره  :10شــهرداری اهــواز مجــاز اســت در ســال  1395از محــل
اعتبــارات عمرانــی حداکثــر تــا مبلــغ  2/000/000/000ریــال (دو
میلیــارد ریــال) جهــت تعمیــر و تجهیــز ایســتگاه هــای پلیــس راهــور
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اهــواز تامیــن اعتبــار و هزینــه نمایــد.
تبصــره  : 11شــهرداری اهــواز مجــاز اســت در ســال  1395بــه منظــور
تشــویق و ترغیــب فرزنــدان کارکنــان شــاغل بــه امــر تحصیــل کــه
در ســال تحصیلــی  96-95در مقاطــع مختلــف تحصیلــی ،دارای
شــرایط ذیــل مــی باشــند ،مبلغــی بــه عنــوان هدیــه از ردیــف بودجــه
هزینــه هــای رفاهــی کارکنــان( )205516تامیــن اعتبــار و اهــدا نمایــد.
همچنیــن مهلــت جمــع آوری و تحویــل مــدارک تحصیلــی تــا پایــان
آبــان مــاه مــی باشــد.

تبصــره  :12شــهرداری اهــواز مجــاز اســت در ســال  1395بــرای
زیــر ســازی ،آســفالت و احــداث کانــال کــوی اندیشــه حداکثــر مبلــغ
 10/000/000/000ریــال (ده میلیــارد ریــال) و از میــزان تعهــد مالــی
باقیمانــده ســال  1394حداکثــر مبلــغ  10/000/000/000ریــال (ده
میلیــارد ریــال) تامیــن اعتبــار و هزینــه نمایــد.
تبصــره  :13شــهرداری اهــواز موظــف اســت در ســال 1395نســبت بــه
تعییــن میــزان امــاک ومســتغالت 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.
تبصــره  :14شــهرداری اهــواز مجــاز اســت در طــی ســال 1395
حداکثــر مبلــغ  32/000/000/000ریــال (ســی و شــش میلیــارد ریــال)،
متناســب بــا منابــع وصولــی بودجــه مصــوب را ضمــن رعایــت ســقف
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واریــزی از محــل عــوارض بلیــط هواپیمایــی را از ردیــف کمــک بــه
ســایر موسســات وابســته تامیــن و در اختیــار ســازمان پایانــه هــای
شــهرداری قــرار دهــد.
تبصــره  :15شــهرداری اهــواز و ســازمانهای وابســته موظفنــد در
ســال 1395موقعیــت و آخریــن وضعیــت اراضــی ،امــاک ،مســتغالت،
محــدوده هــا ،مغــازه ،فضــا ،دکه،غرفــه ،عرصــه (زمیــن) و  ...را کــه اجاره
یــا تحــت هــر عنــوان دیگــر در اختیــار اشــخاص حقیقــی و حقوقــی قرار
داده اســت را بازنگــری و بــا تهیــه تیــپ یکســان قــرارداد ،اجــاره و درآمــد
حاصــل از ایــن موضــوع را در سیســتم حســابداری خــود ثبــت نماینــد.
تبصــره  :16کدهــای عــوارض و درآمــد بودجــه مصــوب شــهرداری
اهــواز ،تنهــا توســط شــهرداری مرکــز و مناطــق دریافــت مــی گــردد و
ســازمانهای وابســته حــق دریافــت و پیــش بینــی جهــت ایــن موضــوع
را در بودجــه مصــوب خــود ندارنــد.
تبصــره  :17شــهرداری اهــواز موظــف اســت در ســال 1395نســبت بــه
تعییــن وضعیــت ســهام خــود در شــرکتها و  ...اقــدام و درآمــد حاصــل از
ایــن موضــوع را در سیســتم حســابداری خــود ثبــت نمایــد.
تبصــره  :18بــه اســتناد بنــد  31ضوابــط مالــی بخشــنامه بودجــه
ســال  1395شــهرداریها هرگونــه بکارگیــری افــرادی کــه در اجــرای
قوانیــن و مقــررات ،بازخریــد یــا بازنشســته شــده یــا مــی شــوند بــه
اســتثناء اعضــاء هیــات علمــی دانشــگاهها و مراکــز علمــی مــورد
تاییــد وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،ایثارگــران ،فرزنــدان شــهدا
و فرزنــدان جانبــازان هفتــاد درصــد و باالتــر بــا تاییــد بنیــاد شــهید و
امــور ایثارگــران در شــهرداری و ســازمانهای وابســته ممنــوع و هرگونــه
پرداخــت از هــر محــل تحــت هــر عنــوان بــه افــراد مذکــور بصــورت
مســتقیم و یــا از طریــق شــرکت هــای وابســته و پیمانــکاری در حکــم
تصــرف در امــوال عمومــی اســت .لــذا در صــورت نیــاز شــهرداری
بــه خدمــات افــراد بازنشســته و بازخریــد شــده بــه غیــر از مــوارد
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اســتثناء در ایــن بنــد ،مــی بایســت براســاس تکلیــف مقــرر در مــاده
 41قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی
دولــت مصــوب ســال  1384مجلــس شــورای اســامی قبــا از طریــق
ســازمان شــهرداری هــا و دهیــاری هــای کشــور مجــوز هیــات محتــرم
وزیــران را اخــذ نماینــد.
تبصــره  :19تمامــی 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 دریافــت نماینــد.
تبصــره  :20شــهرداری اهــواز موظــف اســت در ســال  ،1395بودجــه
منطقــه  5را بــا توجــه بــه تصویــب آن منطقــه در شــورای اســامی
شــهر و تاییدیــه فرمانــداری محتــرم ،ابــاغ نمایــد.
تبصــره  :21شــهرداری اهــواز مجــاز اســت در ســال  1395جهــت
حفــظ و مرمــت میــراث فرهنگــی شــهر اهــواز از محــل اعتبــارات
عمرانــی و پــس از انعقــاد تفاهمنامــه بــا آن ســازمان ،حداکثــر
مبلــغ 2/000/000/000ریــال (دو میلیــارد ریــال) تامیــن اعتبــار و
هزینــه نمایــد.
تبصــره  :22هزینــه تعمیــرات و بازســازی بازارچــه هــا و میادیــن مــی
بایســت از محــل درآمــد بازارچــه هــا و میادیــن تامیــن اعتبــار و هزینــه
گــردد.
تبصــره  :23شــهرداری اهــواز موظــف اســت در ســال  1395درآمــد
حاصــل از حــذف پارکینــگ را در حســاب جداگانــه دریافــت و جهــت
احــداث و تکمیــل پارکینگهــای ســطح شــهر هزینــه نمایــد.
تبصــره  :24شــهرداری اهــواز مجــاز اســت در ســال  1395در راســتای
کاهــش هزینــه ،عملیــات ســاخت ،احــداث و نگهــداری ایســتگاه هــای
اتوبــوس مکانیــزه و پلهــای عابــر پیــاده را بــه بخــش خصوصــی واگــذار
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نمایــد.
تبصــره  :25شــهرداری اهــواز مجــاز اســت در ســال  1395در راســتای
کاهــش هزینــه و بهــره بــرداری مناســب تــر از زمیــن هــای ورزشــی
احــداث شــده توســط شــهرداری را از طریــق آییــن نامــه ای کــه بــه
تصویــب شــورای اســامی شــهر مــی رســد و بــا حفــظ مالکیــت
شــهرداری اهــواز بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ،هیئــت هــای
ورزشــی ،هیــات امنــای مســاجد و  ...بمنظــور کاهــش هزینــه هــای
مربوطــه واگــذار نمایــد.
تبصــره  :26شــهرداری اهــواز مجــاز اســت در ســال 1395
جهــت برگــزاری مراســم اربعیــن از مســیر چزابــه تــا ســقف مبلــغ
 3/000/000/000ریــال (ســه میلیــارد ریــال) از ردیــف بودجــه هزینــه
جشــن و پذیرایــی و ســوگواری و افطــاری( )205505تامیــن اعتبــار و
هزینــه نمایــد.
تبصــره  :27شــهرداری اهــواز مجــاز اســت در ســال  1395از میــزان
تعهــد مالــی باقیمانــده ســال  1394بــرای زیــر ســازی و آســفالت کــوی
علــی آبــاد حداکثــر مبلــغ  20/000/000/000ریــال (بیســت میلیــارد
ریــال) تامیــن اعتبــار و هزینــه نمایــد.
تبصــره  :28درآمــد حاصــل از فــروش غرفــه هــای میــدان الغدیــر بــه
حســاب شــهرداری اهــواز واریــز گــردد.
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