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  ---------اساسنامه سازمان زمين و مسكن شهرداري 
  

  

   :مقدمه
، مـديريت   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐محافظت و صيانت از اراضي واقع در محدوده، حريم شهر و حوزه شهري شهر                 

صحيح بر مقوله زمين، طرح ريزي برنامه هاي جامع راهبردي بـراي دسـتيابي بـه شـهرهاي پايـدار،       
ذير كه انجام آن وجود ساختاري منسجم و مستقل، بـا اهـدافي روشـن، برنامـه                 رسالتي است انكارناپ  

  .هايي كارشناسانه و دقيق و قدرت اجرايي باال را طلب مي كند
تجارب گذشته نيز بر اين نكته اساسي رهنمون است كه؛ استقالل مالي با شرط حفـظ معيـــارهاي                    

شهرداري، روش مطمئن تري براي پـرداختن       ارزشي و قرار داشـتن در چارچوب اهـداف كالن حوزه          
  .به حوزه هاي تخصصي كارها در اين مؤسسه خدمات عمومي است

از همين روست كه جهت ايجاد امكان اعمال مديريت اصولي و برنامه ريزي جـامع در حـوزه اراضـي                      
 بـا شـرح     ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ سازمان زمين و مـسكن شـهرداري         ‐‐‐‐‐‐‐‐‐واقع در محدوده و حريم شهر       

  :فاد و مندرجات مذكور در اين اساسنامه تشكيل ميگرددم
  : نام سازمان: ١ماده 

 مي باشد كه در اين اساسنامه اختصاراً سازمان ناميـده           ‐‐‐‐‐‐‐‐‐سازمان زمين و مسكن شهرداري      
  .خواهد شد

 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ بوده و محدوده عمل آن محدوده و حـريم شـهر   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐مركز سازمان، شهر    :٢مـاده   
  .شدميبا

  نوع سازمان :٣ماده 
 قانون شهرداري، ماده يك قانون نوسازي و عمـران شـهري و             ١١١ و   ٨٤سازمان بر طبق مواد     

بند پانزده ماده هفتاد و يك قانون تشكيالت، وظايف و انتخابـات شـوراهاي اسـالمي كـشور و          
  .باشد مي‐‐‐‐‐‐‐‐‐ تأسيس ميگردد و وابسته به شهرداري ١/٣/٧٥انتخاب شهرداران مصوب 

سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقالل مالي است و طبق مفاد ايـن اساسـنامه، بـصورت      :٤مـاده   
  .خودگردان و خودكفا اداره ميشود

  .مدت فعاليت سازمان نامحدود است :٥ماده 
سرمايه نقدي سازمان عبارتست از مبلغ يكصد ميليون ريال وجه نقد كه تمامي آن از محــل                  :٦ماده  

 به حساب بانـكي سـازمـان نــزد بانـك ملـي ايـران شـعبه               ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ شـهرداري   اعتـبارات
سرمايه غيرنقدي سازمان عبارتـست از امـوال منقـول و           .  واريز خواهد شد   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐مركزي  

غيرمنقول اعم از ماشين آالت، زمين، ساختمان و تأسيسات كـه قابـل اسـتفاده ميباشـد و از                   
و آئين نامه مالي شـهرداري و براسـاس ارزيـابي كارشـناس             طرف شهرداري با رعايت مقررات      

رسمي دادگستري كه به تأييد شوراي سازمان و شوراي اسالمي شهر ميرسد با رعايـت سـاير                 
  .مقررات موضوعه در اختيار سازمان قرار خواهد گرفت

 اجـراي   شهرداري مكلف است حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اساسنامه، نـسبت بـه                :١تبصره  
  .ماده فوق اقدام نمايد



  . است و قابل انتقال به غير نميباشد‐‐‐‐‐‐‐‐‐ كل سرمايه متعلق به شهرداري :٢ تبصره
انتقال و واگذاري امـوال سـازمان تـابع آئـين نامـه مـالي و معـامالتي سـازمان و درنهايـت قـانون             :٣ تبصره

  .شهرداري است
ئيها اعم از منقول و غيرمنقول و مطالبات و ديون و تعهدات به             در صورت انحالل سازمان، كليه دارا      :٤ تبصره

  .شهرداري منتقل ميگردد
سازمان بالفاصله پس از تأسيس، مكلف به تهيه دفتر اموال كه حاوي تمامي اطالعـات الزم باشـد                  : ٥تبصره  

  .خواهد بود
اه انـدازي آن تـا سـه         شهرداري مكلف است به عنوان كمك هزينه جهت شروع به كار سازمان و ر              :٦تبصره  

سال مبلغي را كه از سوي شوراي سازمان پيشنهاد و به تأييد شوراي اسالمي شهر ميرسد به سازمان                  
  .پرداخت نمايد

قابـل  )  سال ٥جمعاً به مدت    (تا دو سال ديگر     ) بدون افزايش ( بازپرداخت اين مبلغ با همان مقدار        :٧تبصره  
  .تمديد است

و ) بـه تـشخيص شـهرداري   ( از گذشت دو سال از رسيدن به خودكفـايي     سازمان مكلف است پس    :٨تبصره  
قطع دريافت كمك هاي مالي، اصل مبالغ دريافتي را حداكثر در مدتي معادل طـول مـدت دريافـت                   

  .اقساط وام، به شهرداري مسترد نمايد
اد وجـوه  عـالوه بـر اسـترد    (در اجراي سياست خودكفايي و از زمان رسيدن به سـوددهي سـازمان              : ٩تبصره  

درصد از سود ويژه خود را به شهرداري تأديـه          ١٠سازمان مكلف است هر سال      ) دريافتي از شهرداري  
  .نمايد

‐‐ شهرداري مكلف است نسبت به واگذاري هر مقدار زميني كه در آينده به محدوده قانوني شهر                  :١٠تبصره  
 به جز زمين هايي كـه يـا بـه            اضافه وبه تملك شهرداري درمي آيد، به سازمان اقدام نمايد          ‐‐‐‐‐‐‐

و يا به موجب قانون مي بايد در تملـك بالفـصل            ) به تشخيص خود شهرداري   (واسطه كاربري خاص    
  .خود شهرداري باشند

پـس از حـصول توافـق       ( سازمان مكلف است معادل ارزش ريالي زمـين هـاي تملـك گرديـده را                 :١١تبصره  
ا در قالـب واگـذاري زمـين در نقـاطي كـه             بصورت نقدي يـ   ) درخصوص ارزش زمين ها با شهرداري     

 تعيين مي نمايد به شهرداري پرداخت و يا واگـذار نمايـد،  شـرايط واگـذاري                  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐شهرداري  
  .زمين يا پرداخت نقدي به صورت توافق بين سازمان و شهرداري تعيين خواهد شد

  
  

  :موضوع فعاليت: ٧ماده 
مقوله زمين در جهت حفظ و صيانت از اراضي واقع در   ساماندهي و اعمال مديريت اصولي و علمي بر           

  . و اجراي طرح هاي راهبردي براي دستيابي به شهري پايدار‐‐‐‐‐‐‐‐‐محدوده و حريم شهر 

  :اهداف و وظايف سازمان: فصل دوم
) ٧(سازمان مكلف است كليه اقداماتي را كه در جهت وظايف محوله و اجراي هدفهاي موضوع ماده        :٨مـاده   

اساسنامه ضروري و مناسب بداند پس از بررسي و پيشنهاد هيأت مديره و در موارديكـه در ايـن                   اين  
اساسنامه پيش بيني نشده با تأييد شوراي سازمان و طي مراحـل تعيـين شـده در ايـن اساسـنامه و         



ضمناً چنانچه اجراي هر يك از بندهاي ذيـل نيـاز بـه اخـذ               . رعايت ساير مقررات مربوطه انجام دهد     
  .وز از مراجع قانوني ذيربط داشته باشد سازمان موظف به اخذ مجوزهاي مربوطه مي باشدمج

سازمان بالفاصله پس از تشكيل، ضمن فراهم كردن زمينه هاي الزم، اهداف اساسـي و برنامـه هـاي                     
  :بنيادين زير را دنبال خواهد كرد

نت از اراضي و اسـتفاده از       افزايش توانائي ها و اعمال مديريت صحيح و علمي در حفاظت و صيا             ‐ ١
  .‐‐‐‐‐‐‐‐‐اختيارات نظارتي بر نحوه استفاده از اراضي واقع در محدوده قانوني و حريم شهر 

 اجرايي حفاظت و استفاده بهينه از اراضي واقع در          ‐تهيه و تدوين و اجراي برنامه هاي كاربردي        ‐ ٢
مـصوب و ابالغـي      كـاربردي    ‐محدوده قانوني و حريم شـهر در چـارچوب طرحهـاي راهبـردي            

  . و ساير مراجع قانوني ذيربط‐‐‐‐‐‐‐‐‐شهرداري 
ايجاد هماهنگي و اجراي طرحهاي مـشترك توانمندسـازي اعمـال مـديريت واحـد بـا رعايـت                    ‐ ٣

اختيارات و مسئوليت هاي قانوني دسـتگاه هـاي ذيـربط در سـطوح محلـي اسـتاني و ملـي در            
 .‐‐‐‐‐‐‐‐‐محدوده قانوني و حريم شهر 

كاري با سازمان مسكن و شهرسازي در ساخت خانه هاي اجاره به شرط تمليـك               مشاركت و هم   ‐ ٤
و استيجاري و اجتماعي و ساير موارد مرتبط در چارچوب قوانين و مقررات ذيربط و سياستها و                 

 .برنامه هاي مصوب دولت با اخذ مجوز از مراجع قانوني ذيربط
 قانوني و حريم شهر با رعايت قـوانين         تملك و بهره برداري از اراضي شهرداري واقع در محدوده          ‐ ٥

 .و مصوبات مراجع قانوني ذيربط
مشاركت و همكاري با مـالكين دولتـي و غيردولتـي و خـصوصي در حفاظـت، صـيانت و بهـره                       ‐ ٦

برداري مناسب و اقتصادي از اراضي واقع در محدوده قانوني و حريم شـهر بـا رعايـت قـوانين و               
 .مقررات موضوعه

امالك مورد نياز طرحهاي عمرانـي و نوسـازي شـهري كـه از محـدوده                خريد و تملك اراضي و       ‐ ٧
قانوني و حريم شهر منتزع و در محدوده توسعه شهر قرار مي گيرند با رعايت قوانين و مقـررات                   

 .مربوطه
ساماندهي اراضي تصرفي عـدواني و اسـكان يافتـه غيرقـانوني حاشـيه نـشينان و مهـاجرين در               ‐ ٨

 .واقع در محدوده قانوني و حريم شهر با رعايت مقررات مربوطهبافتهاي حاشيه اي و روستاهاي 
كمك به تأمين اراضي معوض موردنياز ساكنين بافتهاي قـديمي و فرسـوده و آسـيب ديـده بـا                     ‐ ٩

 .رعايت مقررات مربوطه
كمك به تأمين اراضي معوض مورد نياز طرحهاي انتقال پادگانها و زندانها و كاربريهاي مـزاحم                 ‐١٠

 .ي شهر با رعايت قوانين و مقررات مربوطهدر محدوده قانون
مشاركت و همكاري با سازمان مسكن و شهرسازي درخصوص كاربري اراضي واقع در محـدوده              ‐١١

از جمله ناحيه مجموعه شهري، جـامع و        ( كاربردي   ‐قانوني و حريم شهر در طرحهاي راهبردي      
 ).تفصيلي شهر

ت، انـساني و تجهيـزات بـا همـاهنگي و           تشكيل بانك زمين با استفاده از منـابع مـالي، اطالعـا            ‐١٢
 .همكاري دستگاههاي ذيربط



تهيه و بهنگام سازي نقشه هاي كاربري اراضي واقع در محدوده قانوني و حريم شهر با استفاده                  ‐١٣
با مقياس هاي   (از عكس هاي هوايي و ماهواره اي و نقشه هاي جامع، تفصيلي و اجرايي موجود                

و نظارت بر نحوه استفاده مناسب      ) مانيتورينگ نمودن (كنترل  به منظور   ) برنامه ريزي و اجرايي   
 .از اراضي واقع در آن

انجـام مطالعـات اجتماعي و اقتـصادي و تدويـن اهـداف و راهبـردهاي كـالن و برنامـه ريـزي         ‐١٤
كوتاه، ميان و بلندمدت جهت مديريت صحيح و اصولي اراضي واقع در محدوده قانوني و حـريم                 

 . رعايت مقررات و مسئوليت هاي قانوني دستگاههاي ذيربط با‐‐‐‐‐‐‐‐‐شهر 
كمك به شناسايي باغات واقع در محدوده قانوني و حريم شـهر بـه منظـور حفـظ و گـسترش                      ‐١٥

فضاي سبز و نظارت بر نحوه استفاده مناسب از آنها وفق اليحه قانوني حفظ و گسترش فـضاي                  
 .هو ساير مقررات مربوط) ٣/٣/١٣٥٩مصوب (سبز در شهرها 

واگذاري اراضي و امالكي كه شهرداري طبـق قـانون بـه ملكيـت خـود درآورده بـه شـركتها و                       ‐١٦
موسسات كه با سرمايه كافي و صالحيت فني تشكيل يافته انـد، بـه منظـور اجـراي طرحهـاي                    

 قـانون نوسـازي و   ٢٢موضـوع مـاده   (نوسازي و عمران شهري و نظارت بـر اجـراي صـحيح آن          
 .ل مقررات مربوطه و اخذ مجوز الزم از مراجع ذيربطبا رعايت كام) عمران شهري

كه توسط وزير كـشور ضـرورت       (تأمين و تملك اراضي مورد نياز طرحهاي عمومي و يا عمراني             ‐١٧
وفق ماده واحده قانون تعيين     (در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهر        ) آن تأييد شده است   

 ).٢٩/٨/١٣٦٧صوب وضعيت امالك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها م
  

  :منابع درآمد سازمان
  : منابع درآمدي سازمان عبارتند از:٩ماده 

  .درآمد حاصل از فروش خدمات مهندسي و مشاوره اي ‐ ١
درآمد حاصل از فروش ساخت و سازهاي انجام شده توسـط سـازمان و پـروژه هـاي مـستقل و                      ‐ ٢

  .مشاركتي آن با رعايت كامل مقررات مربوطه
 . و ساير مندرجات در اين اساسنامه٨زمين با توجه به شرايط ماده درآمد حاصل از عرضه  ‐ ٣
درآمد حاصل از تمامي فعاليت هاي مجازي كه به عنوان وظايف و برنامه هاي بنيادين سـازمان                  ‐ ٤

 . اين اساسنامه پيش بيني گرديده است٨در ماده 
اهـداف  كمك هاي دولت و شهرداري و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي درآمـدهاي مـرتبط بـا                   ‐ ٥

 سازمان با رعايت مقررات مربوطه

 . كسب سايردرآمدهاي مرتبط بااهداف سازمان بارعايت مقررات مربوطه ‐٦
  

  ارآان سازمان: فصل سوم
  : ارآان سازمان عبارتند از:١٠: ماده

   شوراي سازمان‐الف  
   هيأت مديره‐ب  
   مديرعامل‐ج  
   بازرس‐د  

  :شوراي سازمان و ترآيب اعضاي آن: ١٠ماده 



ناميده مي شود مركب از پنج نفـر بـشرح زيـر            » شورا« شوراي سازمان كه در اين اساسنامه اختصاراً          
  :مي باشد

  )به عنوان رئيس شورا (‐‐‐‐‐‐‐‐‐ شهردار ‐١  
 كه مي بايست از بين معاونين شـهردار و          ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ يك نفر كارشناس خبره به انتخاب شهردار         ‐٢  

  ه فعاليت تخصصي مرتبط با سازمان انتخاب شوديا مديران ارشد شهرداري با حوز
   به انتخاب شوراي اسالمي شهر ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ يكنفر از اعضاء شوراي اسالمي شهر ‐٣  
   نماينده سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور‐٤  
   يك نفر كارشناس به پيشنهاد استاندار و تأييد وزارت كشور‐٥  
 بايد در درجه اول از بين مديران ارشد سـازمانها  ٥ و ٤، ٢ بندهاي نمايندگان و كارشناسان موضوع : ١تبصره  

و يا بخشهاي معرفي كننده كه حوزه فعاليت آن مديريت ، بيشترين ارتباط تخصـصي را بـا سـازمان                    
  .دارد انتخاب شوند

ر  اعضاي شورا، نمايندگان قانوني سرمايه سازمان بـوده و بـه همـراه هيـأت مـديره و مـديرعامل د                     :٢تبصره  
حدود وظايف و اختياراتي كه در اين اساسنامه دارند نسبت به سرمايه و اموال و دارائي سازمان امين                  

  .محسوب مي شوند
 عضويت اعضاء شوراي سازمان به اعتبار مسئوليت قانوني و سازماني آنها مـي باشـد و بـا انقـضاي                     :٣تبصره  

ء جديد انتخـاب يـا منـصوب خواهنـد         مسئوليت، عضويت آنان در شوراي سازمان لغو ميگردد و اعضا         
  . سال خواهد بود٤شد و حداكثر زمان عضويت در شوراي سازمان مشروط به تداوم شرايط احراز 

  :تشكيل جلسات شورا و نحوه اتخاذ تصميم: ١٢ماده 
جلسات شورا بطور عادي سالي دوبار يكي در تيرماه براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال                    

ريغ بودجه و ديگري در دي ماه براي تصويب برنامـه و بودجـه سـال آينـده و انجـام سـاير                       قبل و تف  
  .وظايف به دعوت رئيس شورا در محل سازمان تشكيل خواهد شد

 بنا به تقاضاي مديرعامل و يا رئيس هيأت مديره و           ١١ جلسات شورا خارج از مواعد مذكور در ماده          :١تبصره  
  .ء شورا تشكيل خواهد شديا بازرس و يا دو نفر از اعضا

  .دستور جلسات شورا را شهردار براساس پيشنهاد متقاضي تعيين مينمايد:  ٢ تبصره
دعوت براي جلسات شورا با ذكر تاريخ و محل تـشكيل آن و اعـالم موضـوع دسـتور جلـسه بايـد                       : ٣ تبصره

سط رئيس شورا به    حداقل هفت روز قبل از تشكيل جلسه شورا به وسيله دعوتنامه كتبي از اعضاء تو              
  .عمل آيد

جلسات شورا با حضور كليه اعضاء رسميت مي يابد و چنانچه در نوبت اول كل اعضاء حـضور بهـم                    : ٤ تبصره
نرسانند در نوبت دوم كه حداكثر ظرف پانزده روز آينده خواهد بود، با حضور حداقل سه نفر كه يكي            

  .از سه نفر شهردار باشد تشكيل خواهد گرديد
 تصميمات شورا به اتفاق آراء و يا با اكثريت سه رأي موافق در صورتي مناط اعتبار خواهد بود كـه                     :٥تبصره  

نظـرات و داليـل مخـالفين ميبايـستي كتبـاً و مـستدال در               . رئيس شورا يكـي از آن سـه نفـر باشـد           
كه توسط شورا برگ شـماري و نـخ كـشي و    (صورتجلسه قيد شود و متن آن نيز در دفتر مخصوصي   

) سربي شده باشد و مشخصات دفتر در صفحه اول آن ثبت شده و به امضاء اعضاء رسـيده اسـت                 مهر  
  .درج شود



  وظايف و اختيارات شوراي سازمان
  : وظايف شورا به شرح زير ميباشد: ١٣ماده 
  . استماع گزارش ساالنه هيأت مديره و بازرس راجع به امور سازمان و تصويب آن‐١
ه، حساب سود و زيان و صورت دارايي و ديون و عمليات سـازمان براسـاس                 بررسي و تصويب ترازنام    ‐٢

  .گزارش هيأت مديره و بازرس و اتخاذ تصميم نسبت به آنها
  . بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به خط مشي و برنامه ريزي هاي كلي سازمان‐٣
در امـور فـوق      بررسي و تصويب بودجه، متمم و اصالح و تفريغ بودجـه، مـصوبات شـوراي سـازمان                   ‐٤

  .بالفاصله پس از تصويب به شوراي اسالمي شهر يا جانشين قانوني آن جهت تصويب ارسال خواهد شد
شوراي اسالمي شهر يا جانشين قانوني آن ظرف مدت پـانزده روز از تـاريخ دريافـت بودجـه، مـتمم،              : تبصره

  .اصالح و تفريغ بودجه را بررسي و تصويب خواهد كرد
تشكيالت اداري سـازمان و واحـدهاي تابعـه آن كـه توسـط هيـأت مـديره تهيـه و                      بررسي و تأييد     ‐٥

  . قانون شهرداري و اخذ مصوبه وزارت كشور٥٤پيشنهاد ميگردد و اجراي آن پس از اعمال مفاد ماده 
با شروع به كار سازمان چنانچه در شهرداري براي انجام وظايف سازمان پستهاي مصوب وجود داشته            : تبصره

ستهاي مذكور و شاغلين آنها تحت مديريت سازمان قـرار گرفتـه و از محـل اعتبـارات سـازمان          باشد، پ 
بديهي است چنانچه بـراي سـازمان تـشكيالت تفـصيلي           . حقوق و مزاياي خود را دريافت خواهند كرد       

جداگانه اي براساس مقررات استخدامي شهرداريهاي كشور تهيـه شـود شـاغلين پـستهاي مـذكور در                  
  .د تطبيق خواهند يافتپستهاي جدي

 بررسي و تصويب كليه آئين نامه هاي داخلي و دستورالعمل ها و ضوابط مورد پيـشنهاد سـازمان در                    ‐٦
  .حدود مقررات و قوانين و مفاد اين اساسنامه

 شوراي سازمان ناظر بر صحت اجراي اساسنامه و انطباق فعاليتهـاي همـه بخـش هـاي سـازمان بـا               ‐٧
سنامه بوده و باالترين مرجع رسيدگي به امور مربوط به سازمان مي باشد و مرجـع                قانون و مفاد اين اسا    

  .حل اختالف در مورد دعاوي تمامي اركان سازمان است
 آئين نامه مالي و معامالتي سازمان براساس قانون شهرداري و مفاد اساسنامه توسـط هيـأت مـديره                   ‐٨

 تصويب  شوراي سازمان و شوراي اسـالمي شـهر           تهيه و به شوراي سازمان پيشنهاد مي شود كه پس از          
  .با تائيد وزارت كشور به مورد اجرا درخواهد آمد

تا زمانيكه سازمان آئين نامه مالي و معامالتي خاصي نداشته باشد آئين نامه مالي شهرداريها مـصوب                 : تبصره
ير مقـررات مـرتبط     و اصالحيه هاي بعدي آن با رعايت مفاد اساسنامه سازمان و رعايت سا            ) ١٢/٤/٤٦(

  .مالك عمل خواهد بود
سـرمايه  ) يـك پـنجم  ( اتخاذ تصميم در مورد ذخيره هاي مالي سازمان پس از رسيدن به حد نصاب  ‐٩

  .بمنظور استفاده فعال از ذخيره مذكور
 انتخاب و تجديد انتخاب اعضاء انتخابي هيأت مديره و مديرعامل از ميان افراد معرفي شده توسـط                  ‐١٠

تعيين ميزان حق الجلسه اعضاي شورا طبـق مقـررات قـانوني ذيـربط و پيـشنهاد بـه شـوراي                     شهردار،  
اسالمي شهر جهت تصويب و تعيين حق الجلسه اعضاي غيرموظف هيأت مديره و نيز حقـوق و مزايـاي        

قـانون نظـام هماهنـگ و سـاير مقـررات          (اعضاي موظف و تمام وقت هيأت مديره وفق مقررات مربوطه           
  ).ذيربط



حداكثر ميزان حق الجلسه اعضاء غيرموظف، به ميزان يك چهلم حقوق و مزاياي مستمر مـديرعامل                : هتبصر
  .براي هر جلسه خواهد بود

 انتخاب بازرس و معرفي وي از طريق استانداري به همراه فرم مشخصات بـه وزارت كـشور، جهـت               ‐١١
  .صدور حكم و تعيين حق الزحمه بازرس با رعايت مقررات مربوطه

 اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوعي كه از طرف مديرعامل يا پيشنهاددهندگان تـشكيل شـورا در                  ‐١٢
  .دستور جلسه قرار گرفته، وفق مفاد اساسنامه

 اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سـرمايه سـازمان و پيـشنهاد آن بـراي تـصويب شـوراي                      ‐١٣
  .اسالمي شهر و تأييد به وزارت كشور

 قـانون   ٧١ مـاده  ١٥يدنظر نهايي در مواد اساسنامه، با رعايت مقررات مندرج در بنـد              اصالح و تجد   ‐١٤
با وزارت كشور   ١/٣/٧٥تشكيالت وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب            

بديهي است شوراي سازمان نيز مي تواند با تصويب شوراي اسالمي شهر، اصالح و تجديـدنظر در مـواد                   
  .امه را به وزارت كشور پيشنهاد نمايداساسن
  . پيشنهاد انحالل سازمان پس از تصويب شوراي اسالمي شهر جهت تأييد به وزارت كشور‐١٥
 و تبـصره    ٦در صورتيكه سازمان كارآيي الزم را طبق مفاد اساسنامه نداشته باشد و يا موضـوع مـاده                  : تبصره

حقق نشده باشد، وزارت كشور عنداالقتـضاء پـس از          يك آن در زمان مقرر و با رعايت مقررات مربوط م          
  .بررسي هاي الزم و با رعايت مقررات نسبت به انحالل سازمان تصميم الزم اتخاذ خواهد نمود

طبق قانون نظام هماهنـگ پرداخـت و        ( برقراري حقوق و مزاياي مديرعامل وفق مقررات موضوعه،          ‐١٦
  ).ساير مقررات مربوطه

  .و اعانات و كمك ها به نام سازمان با رعايت مقررات موضوعه تصويب قبول هدايا ‐١٧
 تصميم گيري در مورد دعاوي از طريق مصالحه و يا ارجاع امر به مقامات ذيصالح و تعيـين                   ‐١٨

  . قانون اساسي و ساير مقررات موضوعه١٣٩داور با رعايت اصل 
اف و وظـايف سـازمان بـا         رسيدگي و تصويب قراردادهاي مطالعاتي و اجرايي در مقوله اهـد           ‐١٩

  .رعايت مقررات مربوطه
 بررسي و تصويب پيشنهاداتي كه براي اخذ وام از بانكها و موسسات داخلي در شورا مطـرح                  ‐٢٠

ميگردد و تعيين شرايط اخذ وام و نحوه هزينه و بازپرداخـت آن و موافقـت بـا قراردادهـايي كـه               
ات قانوني مربوط و منطبق با موضوع و اهداف بدين منظور بايد تهيه و مبادله شود با رعايت مقرر

  .سازمان
  . اخذ تصمـيم درخصـوص تهيه طرحها و پـروژه هاي مشـاركتـي بـا جذب سرمايـه گذاران‐٢١
 ارائه پيشنهادهاي اصالحي در جهت بهبود قوانين مربـوط بـه طرحهـا و لـوايح بـه منظـور                     ‐٢٢

  .تصويب در مراجع قانوني ذيربط
  :أت مديرهاعضاء هي: ١٤ماده 

اعضاء هيأت مديره سازمان مركب از پنج نفر عضو اصلي و يك نفر عضو علي البدل ميباشند كه عبارتند             
  :از



 يكي از معاونين شهردار كه حوزه فعاليت او ارتباط اساسي با اهداف و وظايف سازمان داشته باشد                  ‐١
  .را خواهد داشتبا پيشنهاد شهردار و تصويب شوراي سازمان سمت رياست هيأت مديره 

 يكي از معاونين يا مديران ارشد شهرداري كه حوزه فعاليت او ارتباط اساسي با اهـداف و وظـايف                    ‐٢
  .سازمان داشته باشد با پيشنهاد شهردار و تصويب شوراي سازمان

 دو نفر كارشناس از بين افراديكه داراي تحصيالت عاليه و تجربيات كافي در امور و مسائل مربوط                  ‐٣
سازمان، امور مالي، اقتصاد و مديريت باشند، با پيشنهاد شهردار و تصويب شورا براي مدت دو سال                 به  

انتخاب و با حكم رئيس شورا منصوب خواهند شد و تمديد انتخاب آنها براي دوره هاي بعـد بالمـانع                    
  .است
  . يك نفر كارشناس با شرايط فوق با پيشنهاد شهردار و تأييد استاندار‐٤
يك نفر عضو علي البدل نيز با شرايط فوق به پيشنهاد شهردار و تصويب شورا انتخاب خواهد شـد                   : ١ تبصره

كه درصورت غيبت، بركناري، استعفاء يا فوت هر يـك از اعـضاء اصـلي بـه جـاي وي انجـام وظيفـه         
  .خواهد نمود

امه عهده دار ميباشند    چنانچه هر يك از اعضاء هيأت مديره در انجام وظايفي كه طبق مفاد اساسن             : ٢ تبصره
  .قصور ورزد شورا ميتواند با توجه به موارد ذيل پس از سوال نسبت به عزل وي اقدام كند

 چنانچه وزارت كشور در نتيجه بازرسي به عملكرد هر يك از اعضاء هيأت مديره ايـرادي داشـته و             ‐١
ـ . يا آن را مغاير مقررات تشخيص دهد مراتب را به شورا منعكس مينمايد             يس شـورا موظـف اسـت       رئ

حداكثر تا پانزده روز بعد از دريافت نامه موضـوع را در جلـسه فـوق العـاده شـورا مطـرح و نتيجـه را             
مستدالً اعم از آنكه منجر به ابقاء يا عزل عضو هيأت مديره شود، بالفاصـله بـه وزارت كـشور گـزارش       

  .نمايد
 اعضاء هيأت مـديره سـازمان اعتراضـي      چنانچه هر يك از اعضاء شورا نسبت به عملكرد هر يك از            ‐٢

داشته باشند ميبايستي كتباً به رئيس شورا گزارش دهند و رئيس شورا ميبايستي براساس گزارشـات                
. مذكور و يا گزارشات واصله از بازرسي، جلسه فوق العاده شورا را تشكيل تا به موضوع رسيدگي شـود                  

مديره كه مورد سؤال قرار گرفته ابالغ نمايد،        رئيس شورا موظف است مطالب مذكور را به عضو هيأت           
فرد مورد نظر مكلف است در اولين جلسه شورا كه توسط رئيس شورا تعيين مـي شـود حـضور بهـم                      

رأي عـدم   ) فرد مورد سؤال واقع شـده     (چنانچه شورا به عضو هيأت مديره       . رسانده و پاسخ ارائه نمايد    
  .اعتماد دهد، بالفاصله از سمت خود عزل مي شود

چنانچه عضو مورد سؤال واقع شده هيأت مديره، رئـيس هيـأت مـديره باشــد كـه ضمنــاً معاونـت                      : تبصره
شهرداري را عهده دار ميباشد، جلسه شورا با حـضور بـدون حـق رأي وي، تـشكيل خواهـد شـد در                       

ر  رأي موافق مشروط بر آنكه يكي از آن سه نفـر شـهردا             ٣اينصورت تصميمات باتفاق آراء يا اكثريت       
باشد اتخاذ خواهد شد و چنانچه رأي بر عدم اعتماد باشد رئيس هيأت مديره عـالوه بـر بركنـاري از                     

بـديهي  . رياست هيأت مديره با ذكر تخلفات به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري معرفي خواهد شـد               
است تا تعيين جانشين وي يكي از معاونين شهردار درصورت داشتن پست مصوب سازماني يـا يكـي       
از كارشناسان متخصص و مطلع با انتخاب شهردار و با اطالع شورا عهده دار وظايف مذكور در هيأت                  
مديره خواهد شد صورتجلسه شورا مبني بر عزل رئيس هيأت مديره و رأي عدم اعتماد با ذكر دالئل                  



ارسال ) اداره كل امور شهرداريها   (و مستندات ميبايستي بالفاصله توسط رئيس شورا به وزارت كشور           
  .گردد

 ميتوانـد اسـتعفاء خـود را از دو مـاه            ١٤ ماده   ٤و٣ هر يك از اعضاء هيأت مديره موضوع بندهاي            ‐٣
نيـز  رئيس شورا ميتواند با اسـتعفاء مخالفـت كنـد و عـضو مـذكور             . قبل به اطالع رئيس شورا برساند     

ميتواند بعد از يك ماه از تاريخ اعالم، استعفاء مجدد خود را با درج مهلت دو ماهه اعالم دارد و رئيس                     
شورا موظف است حداكثر تا پانزده روز نسبت به تشكيل جلـسه فـوق العـاده شـورا اقـدام و موضـوع                       

هلت دو ماهه عـضو  استعفاء را مطرح و عضو جايگزين را معرفي كند، شورا موظف است قبل از اتمام م            
  .مستعفي، نسبت به انتخاب عضو جايگزين اقدام كند

  
  :طرز تشكيل جلسات هيأت مديره: ١٥ماده 

تشكيل جلسات هيأت مديره بموجب دستور جلسه منضم به دعوت كتبي رئيس هيأت مديره خواهد            
  .بود كه از اعضاء اصلي بعمل مي آيد

بار در روز و ساعت معين در محل سازمان تـشكيل مـي              جلسات هيأت مديره حداقل هر هفته يك       ‐١ تبصره
شود و چنانچه جلسات فوق العاده ضرورت يابد با درخواست كتبي مديرعامل يا اعضاي هيأت مـديره                 

  .و با دعوت رئيس هيأت مديره تشكيل خواهد شد
 يا با اكثريـت      جلسات هيأت مديره با حضور كليه اعضاء تشكيل ميگردد و مصوبات به اتفاق آراء و               ‐٢ تبصره

نفـر باشـد و     ) ٣(رأي موافق وقتي معتبر خواهد بود كـه رئـيس هيـأت مـديره يكـي از سـه                    ) ٣(سه  
درصورتيكه هر يك از اعضاء رأي مخـالف داشـته باشـد، بايـستي مراتـب را بـه صـورت مـستدل در                        

صورتجلسه هيأت مديره در دفتـر صورتجلـسات كـه توسـط شـوراي سـازمان                . صورتجلسه ذكر نمايد  
  .مضاء و شماره گذاري و نخ كشي و مهر سربي شده است ثبت و به امضاء اعضاء خواهد رسيدا
 موضوعي كه يكبار با آن مخالفت شده باشد و به دليل عدم كسب آراء موافق به تـصويب نرسـيده                     ‐٣ تبصره

 است، نبايد بدون حضور مخالفين مجدداً مطرح شود مگر آنكه مخالفين مستعفي شده باشـند كـه در              
اينصورت جهت اطالع اعضاي جديد از داليل مخالفين، نظريـه مخـالف ميبايـستي در جلـسه قرائـت                   

  .گردد
 چنانچه هر يك از اعضاء انتخابي هيأت مديره، سه مرتبه بدون عذر موجه يا سه ماه متوالي با عذر                ‐٤ تبصره

امر با شوراي   و تشخيص اين    . موجه در جلسه شركت نكند بخودي خود مستعفي شناخته خواهد شد          
  .سازمان خواهد بود

 مديرعامل چنانچه عضو هيأت مديره نباشد نيز موظف به حضور در كليـه جلـسات هيـأت مـديره                    :١٦ماده  
ولـي حـق رأي نـدارد    . است و ميتواند نظرات خود را نسبت به امور فني، مـالي، اداري ابـراز نمايـد               

، در اين صورت جانشين وي كـه برابـر          چنانچه مديرعامل در معذوريت مرخصي و يا مأموريت باشد        
 اساسنامه تعيين شده اسـت در جلـسات بـدون حـق رأي حـضور خواهـد              ٢٥ ماده   ١١ بند   تبصره
  .يافت

 اعضاي انتخابي هيأت مديره ممكن است با تشخيص شورا بطور تمام وقت مشغول خدمت شوند و     :١٧مـاده   
واحدهاي اصلي و اساسي سـازمان از       درصورت تمام وقت بودن مسئوليت اداره و سرپرستي يكي از           



اعضاي تمام وقت حق اشتغال بـه هـيچ         . طرف مديرعامل به عهده هر يك از آنها محول خواهد شد          
  . نوع كاري را در خارج از سازمان غير از كارهاي آموزشي آنهم با موافقت شورا نخواهند داشت

 اموري بنام سـازمان نخواهـد بـود مگـر بـه             هيچ يك از اعضاي هيأت مديره منفرداً مجاز به انجام          :١٨مـاده   
  .موجب تصويب هيأت مديره

  : وظايف و اختيارات هيأت مديره:١٩ماده 
هيأت مديره داراي اختيارات ذكر شده در اين اساسنامه و يا تفويض شده از طـرف شـورا بـراي اداره                

م درباره آنهـا طبـق      امور با توجه به موضوع و اهداف سازمان مي باشد مگر در مواردي كه اخذ تصمي               
  .اساسنامه در صالحيت شورا و يا مديرعامل باشد

  :هيأت مديره از جمله داراي وظايف و اختيارات زير است
  . اجراي برنامه ها و تصميمات و مصوبات شورا‐١
 بررسي بودجه و اصالح و متمم و تفريغ بودجه ساالنه تسليمي مديرعامل سازمان براي پيـشنهاد                 ‐٢

  .راي آن بعد از تصويببه شورا و اج
 بررسي ترازنامه و حساب سـود و زيـان سـاليانه و سـاير گزارشـهاي مـالي و عمليـاتي تـسليمي                        ‐٣

  .مديرعامل و پيشنهاد آن به شورا
 پيشنهاد تشكيالت اداري سازمان و واحدهاي تابعه آن متناسب با نيـاز و حجـم كـار و درآمـد و                      ‐٤

  .امات بعدي به شورابرنامه ساالنه سازمان جهت بررسي و اقد
 تهيه و تنظيم آئين نامه مالي و معامالتي سازمان و پيشنهاد آن بـشورا و نظـارت بـر اجــراي آن       ‐٥
س از موافقـت شـورا و تصويـب وزارت كشور و نيـز بـررسي و پيشنـهاد آئين نامه هـاي داخلـي و          پـ

وراي سازمان و نظارت بر اجراي      دستورالعمل ها و ضوابط مورد نياز سازمان پيشنهادي مديرعامل بش         
  .آن پس از تصويب

  . تدوين خط مشي كالن سازمان و پيشنهاد آن به شوراي سازمان جهت تصويب‐٦
 رسيدگي و تصويب معامالت در مواردي كه طبق آئين نامـه مـالي و معـامالتي سـازمان برعهـده                     ‐٧

  .هيأت مديره است و نظارت بر اجراي آن
  .ام، تعيين نحوه هزينه و استهالك آن به شورا بررسي و پيشنهاد اخذ و‐٨
 بررسي و تصويب كليه قراردادهايي كه با افراد حقيقي و حقوقي منعقـد خواهـد شـد، بـا رعايـت              ‐٩

  .مقررات موضوعه و آئين نامه مالي و معامالتي سازمان
ه و نظـارت     نظارت در حفظ و نگهداري دارايي و سرمايه و اموال سازمان و تنظيم درآمد و هزين                ‐١٠

  .در حسن اداره امور سازمان
  . نظارت بر حسن اجراي وظايف مديرعامل‐١١
 تصويب پاداش و برقراري حقوق و مزاياي افراديكه بـه خـدمت سـازمان پذيرفتـه ميـشوند، بـا                     ‐١٢

رعايت مقررات مالي و استخدامي و اداري سازمان و پيشنهاد قبول هدايا و اعانـات و كمـك بـه نـام                      
  .سازمان

 بررسي و اظهارنظر و اخذ تصميم درخصوص ساير پيشنهادات و اموري كه از طـرف مـديرعامل                  ‐١٣
  .در قالب وظايف سازمان پيشنهاد ميگردد



 افتتاح حساب درآمد و هزينه و ساير حسابهاي موردنياز در بانكها و مؤسسات اعتباري مجـاز بـا            ‐١٤
و اخذ مجـوز از شـوراي       . ي و معامالتي سازمان   اطالع شورا و با رعايت مقررات قانوني و آئين نامه مال          

  .اسالمي شهر
چنانچه اعضاي هيأت مديره در مورد تصميمات و مسائل مالي و حتي اداري سازمان اختالف نظـر                  :٢٠ماده  

داشته باشند ميبايستي مراتب را كتباً به شورا اعالم نمـوده و تـصميمات شـورا كـه بـا رعايـت مفـاد                        
  .سبت به مسائل مربوط، نافذ مي باشداساسنامه اتخاذ مي شود ن

 هيأت مديره در حدود مصوبات شورا در كليه محاكم و مراجع قضائي نماينده تام االختيار سـازمان     :٢١ماده  
 قانون دادرسي مدني با حق صـلح و سـازش بـا             ٦٣ و   ٦٢بوده و داراي كليه اختيارات مندرج در مواد         

  . و مقررات مربوط خواهد بود قانون اساسي و ساير قوانين١٣٩رعايت اصل 
هيأت مديره ميتواند در حدود اساسنامه و آئين نامه هاي مربوطه قسمتي از اختيـارات خـود را بـا            :٢٢ماده  

  .تصويب شورا با حفظ مسئوليت خود به مديرعامل تفويض نمايد
 مـاده را همـه      مديرعامل موظف ميباشد گزارش عمليات اجرايي در حدود اختيارات تفويضي در ايـن            : تبصره

  .ماهه به هيأت مديره تسليم نمايد
هيأت مديره كه از سازمان حقوق و مزايـاي         ) اعضاي موظف ( غير از مديرعامل و اعضاي تمام وقت         :٢٣ماده  

ماهانه دريافت خواهند كرد، عضو علي البدل هيأت مديره در ازاي شركت در جلسات غيــر از حـق      
 شوراي سازمان تعيين ميگـردد وجهـي دريافـت نخواهنـد            الزحمه و يا حق الجلسه اي كه از طرف        

  .به هر حال به هر نفر بيش از شش جلسه در ماه حق الجلسه پرداخت نخواهد شد. كرد
حقوق و مزاياي آن دسته از كاركنان شهرداري كه به سازمان مـأمور و يـا منتقـل ميـشوند طبـق                       ‐١تبصره

  .مقررات مربوطه پرداخت خواهد شد
خت هرگونه حقوق و مزايا غير از پاداش پايان سال بـه آندسـته از افـرادي كـه از شـهرداري                      پردا ‐٢تبصره  

  .حقوق و مزاياي خود رادريافت مي نمايند ممنوع مي باشد
  

  مديرعامل: ٢٤ماده 
مديرعامل سازمان از افراد ذيصالح متخصص و مجرب كه عالوه بر داشتن حـداقل مـدرك تحـصيلي               

 سابقه اجرايي در امـور مربـوط بـه سـازمان و شـهرداري و تجربـه در                    سال ٤ليسانس داراي حداقل    
اعـم از اصـلي يـا       (امورمسائل زمين و مسكن مي باشد، براي خدمت تمام وقت از بين اعضاء انتخابي               

بـا پيـشنهاد   ) مشروط به داشتن شـرايط فـوق الـذكر   (هيأت مديره و يا خارج از سازمان   ) علي البدل 
 مدت دو سال انتخاب و پس از تأييد وزارت كشور با حكم رئـيس شـورا                 شهردار و تصويب شورا براي    

  .منصوب ميگردد
  . مشخصات كامل مديرعامل مي بايستي همراه با فرم معرفينامه به وزارت كشور اعالن شود‐الف
  . تجديد انتخاب مديرعامل با رعايت قوانين و مقررات مربوطه بالمانع است‐ب

  :ر موارد ذيل خاتمه مي پذيرددوره خدمت مديرعامل د ‐تبصره
 چنانچه هر يك از اعضاء هيأت مديره سازمان به عملكرد مديرعامل ايـراد و يـا اعتراضـي داشـته                     ‐١

باشند، مي بايستي مطلب را كتباً به مديرعامل و همچنين به رئـيس هيـأت مـديره تـسليم دارنـد و                      
ره كه با حضور مديرعامل تشكيل      رئيس هيأت مديره ميبايستي موضوع را در اولين جلسه هيأت مدي          



مي شود مطرح نمايد، مديرعامل پاسخ خواهد داد و درصورتيكه عضو معترض قانع نشده باشد سوال                
خود را كتباً به شورا ارسال خواهد داشت در اين صورت و همچنين در صـورتيكه هـر يـك از اعـضاء           

ايستي براساس گزارشات مـذكور و     شورا به عملكرد مديرعامل اعتراض داشته باشند، رئيس شورا ميب         
يا گزارشات واصله از بازرسي و همچنـين براساس نظـرات اعالمي وزارت كـشور جلـسه فـوق العـاده         

  .شورا را تشكيل تا به موضوع رسيدگي شود
رئيس شورا موظف است مطالب مذكور را به مديرعامل ابالغ نمايد، مديرعامل مكلف است در جلـسه                 

ده شورا كه توسط رئيس شورا تعيين ميشود حضور بهمرسانده و پاسخ ارائه نمايد              عادي و يا فوق العا    
  .و چنانچه شورا به مديرعامل رأي عدم اعتماد دهد، مديرعامل بالفاصله از سمت خود عزل ميشود

  . در موارد تعليق طبق مقررات قانوني‐٢
  . خاتمه مدتي كه براي آن دوره انتخاب شده است‐٣
  .هر يك از شرايط مربوط به انتخاب مديرعامل باشد چنانچه فاقد ‐٤
  . استعفاء يا فوت‐٥
 در صورت فوت، حجر، استعفا و يا بركناري مديرعامل، حسب اعالم هيأت مديره يكي از مديران يا          ‐١ تبصره

مسئوالن سازمان با انتخاب رئيس شوراي سازمان وظايف مـديرعامل را حـداكثر بـه مـدت دو مـاه                 
  . شدعهده دار خواهد

 مديرعامل مي تواند استعفاء خود را از دو ماه قبل بـه اطـالع رئـيس شـورا برسـاند رئـيس شـورا                         ‐٢ تبصره
ميتواند با استعفاء مخالفت كند و مديرعامل نيز ميتواند بعد از يكماه از تاريخ اعالمي، استعفاء خود                 

ماهـه،  ٢ از اتمام مهلـت      را با درج مهلت يكماهه اعالم دارد و رئيس شورا موظف است حداكثر قبل             
  .مديرعامل جديد را جهت انتخاب به شورا معرفي نمايد

 مديرعامل خاتمه خدمت يافته، موظف به تنظيم و امضاء صورتجلسه تحويل و تحول با مديرعامل                ‐٣ تبصره
  .جديد ميباشد

  :وظايف و اختيارات مديرعامل: ٢٥ماده 
 است كه بر كليه واحدهاي تابعه سازمان سرپرسـتي          مديرعامل باالترين مقام اداري و اجرايي سازمان      

و نظارت داشته و مسئول حسن اجراي امور و حفظ منـافع و سـرمايه و امـوال و دارايـي سـازمان و                        
اجراي مفاد اساسنامه و مصوبات شورا و هيأت مـديره ميباشـد و در مقابـل ايـن دو مرجـع مـسئول                       

  .خواهد بود
أت مديره كه منطبق با مفاد اساسنامه بوده و اقـدام در اداره              اجراي مصوبات شوراي سازمان و هي      ‐١

  .امور سازمان و كوشش در جهت پيشبرد اهداف آن با اعمال مديريت صحيح
 همكاري در بـررسي و تهيه طـرح تشكيـالتي، آئيـن نامه مـالي و معـامالتي و سـاير آئـين نامـه         ‐٢

  .ن به هيأت مديرههاي داخلي سازمان با پيشنهاد اصالح و تغييرات در آ
 پيشنهاد استخدام پرسنل موردنياز سـازمان براسـاس تـشكيالت مـصوب و همچنـين پيــشنهاد                  ‐٣

ميـزان حقـوق و مزايا و يا پـاداش پرسنـل به هيـأت مديره وفـق مقررات و آئين نامه هـاي مـالي و                     
  .اداري و استخدامي سازمان

براساس مقررات موضوعه سازمان و خلع يد و         عزل و نصب كاركنان و اعطاي مرخصي و ترفيعات           ‐٤
  .انعقاد قرارداد با اشخاصي كه مسئوليت امور اداري سازمان را بعهده دارند



  . تهيه و تنظيم بودجه، متمم و اصالح و تفريغ بودجه ساالنه جهت تسليم به هيأت مديره‐٥
 عمليـاتي سـازمان جهـت        تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير گزارشهاي مـالي و               ‐٦

  .بررسي و طرح در هيأت مديره و تسليم آن به شوراي سازمان
 انجام كليه معامالت و انعقاد و مبادله قراردادهاي مالي و فنـي مـصوب هيـأت مـديره بـا رعايـت                   ‐٧

  .مقررات و آئين نامه مالي و معامالتي مصوب سازمان
 تعهـد، ظهرنويـسي، پرداخـت و واخواسـت اوراق            امضاء كليه اسناد و اوراق مالي تعهدآور، قبـول،         ‐٨

تجاري، وصول مطالبات، پرداخت ديون و انجام هرگونه معامله اعم از خريد، فروش، اجاره، استيجاره،               
تغيير و تبديل و فسخ قراردادها، رهن گذاشتن اموال منقول و غيرمنقـول سـازمان در برابــر ديـون،                    

ه اتفاق معاون اداري و مالي سازمان همراه با مهـر سـازمان             اجراي اسناد الزم االجرا بر حسب مورد ب       
  .براساس مقررات و مفاد اساسنامه

 معاون اداري و مالي به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيأت مـديره و زيرنظـر مـديرعامل بـا رعايـت                      ‐تبصره
ه و  صرفه و صالح سازمان و مقررات اين اساسـنامه و آئـين نامـه هـاي مـصوب، انجـام وظيفـه نمـود                       

بردرآمد و هزينه هاي سازمان نظارت مستقيم داشته و نسبت به تنظيم دفاتر قـانوني براسـاس روش                  
دفترداري دوطرفه و ثبت حسابها اقدام و نظارت مي نمايد مديرعامل و معاون اداري مـالي ذيحـساب                  

  .مشترك ميباشند
ستي در جهـت سياسـت       مديرعامل ضمن نظارت بر اجراي صحيح امور در واحدهاي تابعه مي باي            ‐٩

خودكفايي با استفاده از حداقل نيروي انساني، رسيدن به حداكثر بهره وري در امور فني، خـدماتي و              
اداري، معامالتي و تنظيم بودجه و غيره و بطور كلي صرفه و صالح سازمان را مـدنظر قـرار داده و از                      

  .لوگيري نمايدهرگونه ضايعات و نارسائيها در امور مربوط به سازمان شديداً ج
 مديرعامل حافظ منافع سازمان بـوده و بـا تـصويب هيـأت مـديره و بـه نماينـدگي از سـازمان                        ‐١٠

  . اين اساسنامه را خواهد داشت٢٢اختيارات ماده 
 مديرعامل ميتواند با تصويب هيأت مديره و به منظور تسريع در امور جاري سازمان، قـسمتي از          ‐١١

 اعضاء ثابت هيأت مديره و يـا معـاون مـالي و اداري سـازمان تفـويض                  اختيارات خود را به هر يك از      
نمايد، ليكن اين تفويض اختيار رافع مسئوليت مديرعامل نبوده و مسئوليت حسن اداره امور و حفظ                

  .دارايي سازمان همچنان بعهده او خواهد بود
تيب فـوق جانـشين معـين     مديرعامل موظف است در مدت معذوريت يا مرخصي و يا مأموريت به تر   ‐تبصره

  .كند
 مديرعامل هر شش ماه يكبار موظف به تهيه و تسليم صورتهاي مالي و دارايي و ديون سـازمان                   ‐١٢

  .و ارائه آن به هيأت مديره ميباشد
 تقسيم كار صحيح بين كاركنان و ايجاد هماهنگي بين بخشها و واحـدهاي مختلـف سـازمان و                   ‐١٣

  .ره مستخدمين براساس مقررات موضوعهنيز اتخاذ تصميمات انضباطي دربا
 امور اداري سازمان توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي منحصراً در قالب قراردادهـاي پيمانكـاري                ‐١٤

كه با آنها منعقد مي شود با ذكر كارهاي معين يا زمان مـشخص و براسـاس برنامـه مـصوب سـاالنه                       
 سازمان ايجاد نشده و كليـه تعهـدات         سازمان انجام ميشود بطوريكه هيچگونه تعهد استخدامي براي       

ناشي از اجراي قوانين كار و تأمين اجتماعي بعهده پيمانكار باشد، بديهي است سازمان مـي توانـد از                   



خدمت كاركنان ديگر سازمانها كه برابر مقررات ميتوانند به سازمان مأمور خدمت شـوند بـه صـورت                  
  .مأمور استفاده نمايد

م پرسنل موردنيـاز در قـسمت كـارگري بـه تعـداد محـدود و صـرفاً براسـاس                    درصورت لزوم استخدا  : تبصره
پستهاي مصوب سازماني پس از مكاتبه با اداره كل امور شـهرداريها و ارائـه توجيهـات الزم و كـسب                     
مجوز از وزارت كشـور در چارچوب قوانيـن و مقـررات مرتبـط امكان پـذير خواهـد بـود و اسـتخدام                    

ندي نيز براساس پـستهاي مـصوب سـازماني مـشمول مقـررات اسـتخدامي               موردنياز در قسمت كارم   
بـديهي اسـت    . شهرداريها و پس از كسب مجوزهاي مربوط در چـارچوب قـوانين مـرتبط مـي باشـد                 

تشكيالت پرسنلي و پستهاي سازمان تفصيلي اعـم از كارمنـدي و كـارگري مـستلزم تأييـد شـوراي                    
  . وزارت كشور خواهد بودسازمان و تصويب شوراي اسالمي شهر و موافقت

 مسئوليت اعضاي هيأت مديره و مديرعامل در برابر سازمان عـالوه بـر مـسئوليتهاي مـصرح در                   ‐١٥
  .اساسنامه مسئوليت وكيل در برابر موكل است

  . نمايندگي سازمان در برابر ادارات، موسسات دولتي، خصوصي، مراجع قضايي و انتظامي‐١٦
  .رات و دستورالعملهاي الزم براي پيشبرد امور سازمان تهيه و تنظيم هرگونه مقر‐١٧

  

  :بازرس: ٢٦ماده 
 سال سابقه كار مرتبط     ٥شوراي سازمان يك شخص حقيقي با مدرك تحصيلي ليسانس و با حداقل             

با امور سازمان را بعنوان بازرس براي مدت يكسال انتخاب و از طريق استانداري جهت صـدور حكـم                   
در انتخـاب  . انتخاب مجدد وي براي دوره هاي بعد بالمـانع مـي باشـد    . ايدبه وزارت كشور معرفي نم    

  . قانون تجارت الزامي است١٤٧بازرس رعايت ماده 
  

  وظايف بازرس: ٢٧ماده 
 مراقبت در تطبيق عمليات سازمان با رعايت قوانين و آئين نامه هاي مربوطه و تسليم گزارشـات                   ‐١

 و درصـورت لـزوم بـه رئـيس شـوراي سـازمان همـراه بـا                  ماهانه به مديرعامل و رئيس هيأت مديره      
  .اظهارنظر صريح

  . همكاري با حسابرسان منتخب شوراي اسالمي شهر و بازرسان اعزامي وزارت كشور‐٢
 مديرعامل و هر يك از اعضاي هيأت مديره و همچنين كليه كاركنان سازمان موظفند هـر موقـع و                    ‐ تبصره

 هرگونه مدارك و اوراقي را كه بازرس سازمان و يا بازرسان وزارت          هر نوع توضيح شفاهي يا كتبي و يا       
كشور بخواهند بالفاصله در اختيار آنها بگذارند، بازرسي و مطالبه اسناد و مدارك بايد بنحـوي انجـام                  

  .گيرد كه به امور جاري سازمان لطمه وارد نسازد
ان از اينكه درآمد بطـور صـحيح         رسيدگي به هرگونه اقدامات مالي سازمان بمنظور حصول اطمين         ‐٣

  .وصول و هزينه ها با رعايت مقررات بودجه مصوب و صرفه و صالح سازمان انجام خواهد گرفت
 چنانچه بازرس براي انجام وظايف خود رسيدگي به امور سازمان يا اسناد مالي و دفاتر سازمان را                  ‐٤

خصـصين مربـوط و يـا حـسابرس منتخـب           الزم بداند مي تواند با توجيه كافي براي انجام آنهـا از مت            
  .شوراي اسالمي شهر در حد اعتبارات مصوب دعوت به همكاري نمايد

 گزارش هرگونه ابهام يا ايراد در امور جاري و عملياتي سازمان بطور كتبي بـه شـوراي سـازمان و                  ‐٥
  . اصالحاعالم مواردي كه نياز به طرح در شوراي سازمان ندارد به هيأت مديره و مديرعامل جهت



 ابهامات و نقائص مورد اشاره بازرس ميبايستي حداكثر ظرف دو هفته و يـا در اولـين جلـسه هيـأت                     ‐تبصره
مديره مطرح و برابر مقررات رسيدگي شود و در غير اينصورت بازرس موظف به تسليم گزارش كتبـي             

  .به رئيس شوراي سازمان ميباشد
  .صورت موردي به بازرس محول شده باشد انجام ساير اموريكه به نحوي ممكن است به ‐٦
 بازرس حق مداخله در اجراي امور اداري و معامالت سازمان را ندارد ولـي ميتوانـد نظـرات خـود را                      ‐تبصره

  .كتباً به مديرعامل و هيأت مديره و شوراي سازمان ابالغ نمايد
مـضاء شـود، شـورا و        تصميمات و اقدامات بازرس بايستي در دفتر مخصوص با قيد تاريخ ثبت و ا              ‐٧

هيأت مديره سازمان در مواقع لزوم مي توانند بازرس را دعوت نمايند تا براي بررسي مسائل با آنـان                   
  .تشكيل جلسه دهد

 در صورت معذوريت يا فوت، حجر، يا استعفاء يا سلب شرايط يا عدم قبول سـمت توسـط بـازرس                     :٢٨ماده  
  . اقدام خواهد نمود٢٦ وفق مقررات ماده جهت انجام وظيفه محوله شوراي سازمان بالفاصله

  
  امور مالي سازمان: فصل چهارم

سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال آغاز و تـا پايـان اسـفندماه همـان سـال بـه اتمـام                         : ٢٩ماده  
ميرسد ولي اولين سال مالي سازمان استثنائاً از تاريخ تأسيس سازمان تا پايان اسفندماه همان سـال                 

  .د بودخواه
 هيأت مديره موظف است همه ساله ترازنامه ساليانه و حساب سود و زيان و تفريغ بودجه را تهيـه      :٣٠مـاده   

و يك نسخه از آن را همراه با گزارش عملكرد تا پانزدهم ارديبهشت ماه سال بعد براي رسيدگي به                   
  .بازرس و ناظر قانوني تسليم نمايد

تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و تفريـغ بودجـه سـازمان و                شوراي سازمان جهت رسيدگي و       ‐تبصره
ساير صورتهاي مالي بايستي حداكثر تا آخر ارديبهشت ماه هـر سـال بـه درخواسـت رئـيس هيـأت                     
مديره از طرف شهردار دعوت و تشكيل جلسه دهد و حداكثر تا آخر خردادمـاه شـورا موظـف اسـت                     

  .مي شهر اعالم نمايدنظريه قطعي خود را براي تصويب شوراي اسال
 برنامه كار و بودجه سال آتي سازمان بايد حداكثر تا اول دي ماه هر سال براي بررسـي و تـصويب   :٣١مـاده   

هيأت مديره توسط مديرعامل ارائه و تا پانزدهم ديماه جهـت تـصويب نهـايي بـه شـوراي سـازمان                 
يماه همان سال خاتمه خواهـد  تسليم شود و شوراي سازمان رسيدگي به بودجه را حداكثر تا آخر د        

و يك نسخه از بودجه تصويبي را جهت تصويب نهايي به شوراي اسالمي شـهر ارسـال خواهـد                   . داد
  .نمود

 دوره عمـل بودجه مصوب هر سال تا آخر ارديبهشـت مـاه سال بـعد خواهــد بــود و هزينـه هـاي                      ‐تبصره
 يافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه        پرداخت نشده و تعهداتي كه تا آخر اسفندماه هر سال تحقق          

  .از محل اعتبارات مربوطه قابل پرداخت خواهد بود
  واريـز خواهـد     ‐‐‐‐‐‐‐‐‐كليه درآمدهاي سازمان در حسابي نزد بانك ملي شعبه مركزي شـهر              :٣٢مـاده   

شد با اين قصد كه برداشت از اين حساب صرفا جهت واريـز به حساب هزينه ها كـه جداگانـه نـزد             
همين بانك يا شعبات آن به اطالع شوراي سازمان افتتاح ميشود با صدور چك و امضاي مديرعامل                 

  .و معاون اداري و مالي مقدور خواهد بود



 افتتاح و مسدود نمودن حساب در شعب بانك ملي توسط دارندگان امضاء با تصويب هيأت مـديره و                   ‐تبصره
  .مي شهر خواهد بودمعرفي رئيس هيأت مديره و با تصويب شوراي اسال

 هيأت مديره مكلف است هر سال يك بيستم از سود ويـژه سـازمان را تـا رسـيدن بـه يـك دهـم                          :٣٣ماده  
تعيين ميزان ساير ذخاير مالي به پيشنهاد هيـأت مـديره و تـصويب شـوراي               . سرمايه، ذخيره نمايد  
  .سازمان خواهد بود

 مهر سازمان در غياب او به امضاي جانشين وي كه بـا  كليه مكاتبات سازمان با امضاي مديرعامل و :٣٤ماده  
  .اطالع هيأت مديره تعيين مي شود و مهر سازمان معتبر خواهد بود

  

دخل و تصرف در وجوه و اموال سازمان بـه منزلـه دخـل و تـصرف در وجـوه و امـوال عمـومي و                           :٣٥مـاده   
  .ب قرار خواهند گرفتشهرداري بوده و متخلفين بر طبق قانون و مقررات مربوطه تحت تعقي

تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و تفريغ بودجه و عملكرد هيأت مديره بمنزله مفاصا حساب              :٣٦مـاده   
  .مديران براي آن دوره مالي خواهد بود

  
  مقررات مختلف: فصل پنجم

زمان و يـا بـه       اعضاي شوراي سازمان و هيأت مديره و مديرعامل حق ندارند در معامالتي كه با سا               :٣٧مـاده   
حساب سازمان صورت ميگيرد بطور مـستقيم يـا غيرمـستقيم شـركت نمـوده يـا سـهيم شـوند و                      

  .همچنين رعايت قانون منع مداخله كارمندان دولت در معامالت الزامي است
چنانچه مواردي در اين اساسنامه پيش بيني نشده باشد براساس قانون شهرداري و ساير قـوانين و                :٣٨ماده  

  . جاري مربوطه با هماهنگي وزارت كشور عمل خواهد شدمقررات
كليه آگهي ها و اطالعيه هاي سازمان در روزنامه رسمي كشور و يكي از جرايد كثيراالنتشار مركـز      :٣٩ماده  

  .درج خواهد گرديد
صـفحه  ٢١ بنـد در  ١٠٧ تبـصره و    ٤٦ مـاده و     ٤٠اين اساسنامه مشتمل بر مقدمه، پـنج فـصل و            :٤٠مـاده   

 قانون شهرداري و ماده يك قانون نوسازي و عمران شهري بند پـانزدهم              ١١١ و   ٨٤به مواد   مستند  
 قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخـاب شـهرداران مـصوب                ٧١ماده  
 مورد تأييد و موافقت ميباشد و كليه صفحات آن ممهور به مهر وزارت كشور و مـنقش بـه                    ١/٣/٧٥

  . اداره كل امور شهرداريها استمهر برجسته
  

                                                  مصطفي پورمحمدي     
                                                  وزير آشور

 


