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  بسمه تعالي

  
  

   ---- - سبز شهرداري پاركها و فضاي اساسنامه سازمان 
  

  
  

  :فصل اول كليات

در ايـن    مي باشد كه اختـصاراً       -----پاركها و فضاي سبز شهرداري        سازمان :نام سازمان  :۱ماده  

  .اساسنامه سازمان ناميده مي شود

ند پانزده ماده هفتاد و يك  قانون شهرداري و ب۸۴سازمان براساس ماده  : نوع سازمان:۲ماده 

قانون تشكيالت وظايف و انتخابات شـوراهاي اسـالمي كـشور و انتخـاب شـهرداران                

 مي باشد كـه داراي      ----- تأسيس مي گردد و وابسته به شهرداري         ۱/۳/۷۵مصوب  

 مفاد و مواد اين اساسـنامه و        طبق و   شخصيت حقوقي و استقالل مالي و اداري است       

  . خودگردان و خودكفا اداره مي شودصورتآئين نامه هاي مصوب ب

ايجاد، نگهداري و اداره امور كليـه پاركهـا، سـطوح فـضاي سـبز،              : موضوع فعاليت سازمان  : ۳ماده  

 وسائل تفريحي و انجام هرگونه تحقيقات علمي و كشاورزي در ارتباط با مسائل فضاي سبز    ،ميادين

ه خط مشي هاي اساسي و بنيادي و پيگيري  و طرح و برنامه ريزي در جهت گسترش اين امر و ارائ           

  .اجراي قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و ساير مقررات مرتبط در اين زمينه

  . است از تاريخ تأسيس نامحدود سازمان فعاليتمدت :۴ماده 

 بوده و حـوزه  -----مركز اصلي سازمان شهر    :ي سازمان و محدوده عمل آن     لركز اص م  :۵ماده 

  . خواهد بود-----سازمان محدوده و حريم شهر فعاليت 

  

  سرمايه و منابع درآمد سازمان: فصل دوم

ريال وجه نقد كه تمـامي آن از محـل   ميليون  --- نقدي سازمان عبارتست از مبلغ    سرمايه: ۶ماده  

 واريـز  ----- به حساب بانكي سازمان نزد بانك ملي ايران شعبه          -----ت شهرداري   اعتبارا

قول اعـم از   ـمنـ  غيرنقدي سـازمان عبارتـست از امـوال منقـول و غيـر            سرمايه  . خواهد شد 

از طـرف شـهرداري بـا رعايـت         مستحدثات و ملزومات قابل اسـتفاده         زمين، ن آالت، ـماشي

مقررات و آئين نامه مالي شهرداري و براساس ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري كـه بـه        
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ي رسد با رعايت سـاير مقـررات موضـوعه در    تأييد شوراي سازمان و شوراي اسالمي شهر م 

 اسـت و قابـل      ----- كل سرمايه متعلـق بـه شـهرداري          .اختيار سازمان قرار خواهد گرفت    

  .انتقال به غير نمي باشد

 درصورت انحالل سازمان، كليه دارائيها اعم از منقول و غيرمنقول و مطالبـات و ديـون و            -۱تبصره  

  .تعهدات به شهرداري منتقل ميگردد

انتقال و واگذاري اموال سازمان تابع آئين نامه مالي و معامالتي سازمان و درنهايت آئين              -۲تبصره  

  .نامه مالي شهرداريها و قانون شهرداري است

) ۵(در اجراي سياست خودكفايي و درصورت سوددهي، سازمان مي تواند هر سال پـنج                :۳تبصره  

الك بدهي هـاي خـود بـه شـهرداري، بـه            درصد سود ويژه خود را بابت استه      ) ۱۰(الي ده   

  . واريز نمايد-----حساب شهرداري 

 همراه اعضاء هيـأت     اعضاي شوراي سازمان، نمايندگان قانوني سرمايه سازمان بوده و به          -۴تبصره  

ل درحدود وظايف و اختياراتي كه در اين اساسنامه دارند نسبت به سرمايه مديره و مديرعام

  . امين محسوب مي شوندو اموال و دارايي سازمان

  سـرمايه    شهرداري مكلف است حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اساسنامه            -۵تبصره  

  .فوق را با رعايت كامل مقررات مالي به سازمان تحويل نمايد
  

 مكلف است مادام كه درآمد سازمان تكافوي تأمين هزينه هاي آن را ننمايد همـه                شهرداري: ۷ماده

داقل معادل رقم اعتباري سال قبل در بودجه عمومي شهرداري منظور و بـه              ساله مبلغي ح  

  .حساب درآمد سازمان واريز نمايد

 هر نوع زميني كه در طرح جامع شهر در آينده به فضاي سبز تخصيص داده شود با رعايت                   :تبصره

  .مقررات مربوطه به تملك شهرداري درخواهد آمد

  

  منابع درآمد سازمان :۸ :ماده

مربوطـه  مان مي تواند جهت تأمين هزينه ها و تقويت بنيه مالي خود با رعايت مقررات                ساز  

  .درآمد نمايداز طريق زير كسب 

 از فروش درخت و درختچه مازاد بر احتياج شهر و شهرداري و فروش گل و گياه حاصله از -الف

  .باغات و پاركهاي تحت كنترل با نرخ كنترل شده توسط هيأت مديره سازمان
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 درآمد ناشي از تسهيالت تفريحي و خدمات رفاهي مـستقر در پاركهـاي شـهرداري اعـم از           -ب

وسائل بازي، قايقراني، گلفروشي، كـشت و تكثيـر انـواع نهـال و گـل، كلينـك گيـاه پزشـكي،                      

  .كتابفروشي، رستوران و غيره

رات مالي  فروش اشجار مقطوعه به صورت چوب يا هر نوع استفاده از اين طريق بر طبق مقر        -ج

  .سازمان و پس از كسب مجوز از شوراي سازمان

 درآمدهاي ناشي از مشاركت و همكاري و سرمايه گذاري بـا بخـشهاي خـصوصي و دولتـي                   -د

  . سازمانملكتي در ارتباط با موضوع فعاليتارگانهاي مختلف م

 هرگونه كمك دولت و هداياي مردم كه جهت ايجاد و گسترش فضاي سـبز بـه شـهرداري                   -هـ

  .پرداخت يا واگذار مي شود به سازمان منتقل و جزء سرمايه سازمان محسوب خواهد شد

 درآمد ناشي از مشاوره و كارشناسـي و خـدمات زراعـي و گلكـاري بـراي مـراجعين اعـم از                       -و

  .اشخاص حقيقي و حقوقي در قالب تهيه طرح و پيشنهاد و اجرا

 .ان با تصويب شوراي سازمان كسب ساير درآمدهاي مرتبط با موضوع فعاليت سازم-ز

  

  اركان سازمان: فصل سوم

  :اركان سازمان عبارتند از: ۹ماده 

   شوراي سازمان-الف  

   هيأت مديره-ب  

   مديرعامل-ج  

   بازرس-د  

  .شوراي سازمان كه منبعد شورا ناميده خواهد شد مركب از پنج نفر بشرح ذيل خواهد بود:۱۰ماده 

  .و در غياب وي جانشين قانوني شهردار شورا بعنوان رياست شهردار -الف

 .به عنوان نماينده وزارت كشوريكنفر كارشناس   -ب

 . از اعضاي شوراي اسالمي شهر با تصويب شوراي شهر نفريك -ج

  .هرداريك نفر كارشناس با معرفي ش -د

  معاون مديركل دفتر امور شهري استانداري-هـ

 از  و يا باالتر وليسانستحصيالت مدرك  داراي تي بايس)ب و د (بندوضوع كارشناسان م -۱تبصره 

مسلط بـه امـور سـازمان تعيـين       كافي و   بين افراد ذيصالح، متخصص، مجرب و با تجربه         

  .شوند
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 آنهـا    و سـازماني    قـانوني  ي سازمان به اعتبـار مـسئوليت      شوراانتخابي  اعضاي  عضويت   -۲ تبصره

سازمان لغو مي گـردد و اعـضاي        ميباشد و با انقضاي مسئوليت، عضويت آنان در شوراي          

جديد انتخاب يا منصوب خواهند شد و حداكثر زمان عضويت در شوراي سازمان مشروط       

  . سال خواهد بود۴به تداوم شرايط احراز 

        
  :تشكيل جلسات شورا و نحوه اتخاذ تصميم: ۱۱ماده 

اب سـود و  جلسات شورا بطور عادي سالي دوبار يكي در تيرماه براي تصويب ترازنامه و حس          

زيان سال قبل و تفريغ بودجه و ديگري در دي ماه براي تصويب برنامه و بودجه سال آينده 

  .و انجام ساير وظايف به دعوت رئيس شورا در محل سازمان تشكيل خواهد شد

 بنا بـه تقاضـاي مـديرعامل و يـا رئـيس             ۱۱ جلسات شورا خارج از مواعد مذكور در ماده          :۱ تبصره

  . بازرس و يا دو نفر از اعضاء شورا تشكيل خواهد شد مديره و ياهيأت

  . براساس پيشنهاد متقاضي تعيين مينمايدرئيس شورادستور جلسات شورا را  : ۲ تبصره

دعوت براي جلسات شورا با ذكر تاريخ و محل تشكيل آن و اعالم موضوع دستور جلـسه                 : ۳ تبصره

يله دعوتنامه كتبي از اعضاء توسـط       بايد حداقل هفت روز قبل از تشكيل جلسه شورا به وس          

  .رئيس شورا به عمل آيد

 شورا با حضور كليه اعضاء رسميت مي يابد و چنانچـه در نوبـت اول كـل اعـضاء      جلسات: ۴ تبصره

حضور بهم نرسانند در نوبت دوم كه حداكثر ظرف پانزده روز آينده خواهد بـود، بـا حـضور       

  .د رسميت خواهد يافتكه يكي از سه نفر شهردار باش.حداقل سه نفر

تصميمات شورا به اتفاق آراء و يا با اكثريت سه رأي موافق در صورتي مناط اعتبار خواهد : ۵ تبصره

 كتبـاً و    نظرات و داليـل مخـالفين ميبايـستي       . بود كه رئيس شورا يكي از آن سه نفر باشد         

ورا ـشـ ط  ـكـه توسـ   (ي  ـمستدال در صورتجلسه قيد شود و متن آن نيز در دفتـر مخـصوص             

رگ شماري و نخ كشي و مهر سربي شده باشد و مشخصات دفتر در صفحه اول آن ثبـت        ـب

  .درج شود) شده و به امضاء اعضاء رسيده است

  وظايف و اختيارات شوراي سازمان

   :وظايف شورا به شرح زير ميباشد: ۱۲ماده 

  .ويب آن مديره و بازرس راجع به امور سازمان و تصهيأتساالنه   استماع گزارش-۱

 بررسي و تصويب ترازنامه، حساب سود و زيان و صورت دارايي و ديون و عمليات سـازمان        -۲

  . مديره و بازرس و اتخاذ تصميم نسبت به آنهاهيأتبراساس گزارش 
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بـراي فعاليتهـاي سـال آتـي و      بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به خط مشي و برنامه ريزي            -۳

  .برنامه هاي درازمدت سازمان

ررسي و تصويب بودجه، متمم و اصالح و تفريغ بودجه، مصوبات شوراي سازمان در امـور          ب -۴

 هر يا جانـشين قـانوني آن جهـت تـصويب          فوق بالفاصله پس از تصويب به شوراي اسالمي ش        

  .ارسال خواهد شد

شوراي اسالمي شهر يا جانشين قانوني آن ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافـت بودجـه،             : تبصره

  .م، اصالح و تفريغ بودجه را بررسي و تصويب خواهد كردمتم

 مديره تهيه   هيأت بررسي و تأييد تشكيالت اداري سازمان و واحدهاي تابعه آن كه توسط              -۵

 و اخـذ مـصوبه      شـهرداري  قانون   ۵۴و پيشنهاد ميگردد و اجراي آن پس از اعمال مفاد ماده            

  .وزارت كشور

 انجام وظايف سـازمان پـستهاي مـصوب     براي شهرداريچه در   با شروع به كار سازمان چنان     : تبصره

وجود داشته باشد، پستهاي مذكور و شاغلين آنها تحت مديريت سازمان قرار گرفته و از محل 

 بـراي بـديهي اسـت چنانچـه       . اعتبارات سازمان حقوق و مزاياي خود را دريافت خواهند كرد         

 استخدامي شهرداريهاي كشور تهيـه      سازمان تشكيالت تفصيلي جداگانه اي براساس مقررات      

  . پستهاي مذكور در پستهاي جديد تطبيق خواهند يافتشود شاغلين

 بررسي و تأييد كليه آئين نامه هاي داخلي و دسـتورالعمل هـا و ضـوابط مـورد پيـشنهاد                     -۶

  .سازمان در حدود مقررات و قوانين و مفاد اين اساسنامه

 هيأت و مفاد اساسنامه توسط شهرداريبراساس قانون  آئين نامه مالي و معامالتي سازمان -۷

مديره تهيه و به شوراي سازمان پيشنهاد مي شود كه پس از تصويب شوراي اسالمي شـهر و                  

  .شورا با تأييد وزارت كشور به مورد اجرا درخواهد آمد

لي  و معـامالتي خاصـي نداشـته باشـد آئـين نامـه مـا               تا زمانيكه سازمان آئين نامـه مـالي       : تبصره

و اصالحيه هاي بعدي آن با رعايت مفاد اساسـنامه سـازمان و             ) ۱۲/۴/۴۶(شهرداريها مصوب   

  .رعايت ساير مقررات مرتبط مالك عمل خواهد بود

) يك پنجم( اتخاذ تصميم در مورد ذخيره هاي مالي سازمان پس از رسيدن به حد نصاب              -۸

  .سرمايه بمنظور استفاده فعال از ذخيره مذكور

 مديره و مـديرعامل از ميـان افـراد معرفـي            هيأت و تجديد انتخاب اعضاء انتخابي       انتخاب -۹

 طبق مقـررات قـانوني      شده توسط شهردار و همچنين تعيين ميزان حق الجلسه اعضاي شورا          

 تعيـين حـق الجلـسه اعـضاي          ،  به شوراي اسالمي شهر جهت تـصويب        آن ذيربط و پيشنهاد  
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وفـق مقـررات     مـديره    هيـأت  اعـضاي موظـف      ييـا  حقوق و مزا    مديره و نيز   هيأت غيرموظف

  ).قانون نظام هماهنگ و ساير مقررات ذيربط(مربوطه 

مستمر حداكثر ميزان حق الجلسه اعضاء غيرتمام وقت، به ميزان يك چهلم حقوق و مزاياي : تبصره

  . هر جلسه خواهد بودبرايمديرعامل 

اه فـرم مشخـصات بـه وزارت      انتخاب بازرس و معرفي وي از طريق اسـتانداري بـه همـر             -۱۰

  .كشور، جهت صدور حكم و تعيين حق الزحمه بازرس با رعايت مقررات مربوطه

 اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوعي كه از طرف مديرعامل يا پيشنهاددهندگان تشكيل               -۱۱

  .ا در دستور جلسه قرار گرفته، وفق مفاد اساسنامهورش

سرمايه سازمان و پيـشنهاد آن بـراي تـصويب           اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش         -۱۲

  .شوراي اسالمي شهر و تأييد به وزارت كشور

 قانون تشكيالت، ۷۱ ماده۱۵با توجه به بند  اصالح و تجديدنظر نهايي در مواد اساسنامه، -۱۳

   پس از تصويب ۱/۳/۷۵وظايف انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 

باوزارت كشورميباشد،بديهي است شوراي سازمان نيزميتوانـد باتـصويب         هر شوراي اسالمي ش  

  .، اصالح و تجديدنظر در مواد اساسنامه را به وزارت كشور پيشنهاد نمايدشوراي اسالمي شهر

 پيشنهاد انحالل سازمان پس از تصويب شوراي اسـالمي شـهر جهـت تأييـد بـه وزارت                   -۱۴

  .كشور

 و  ۶يي الزم را طبق مفاد اساسنامه نداشته باشد و يا موضوع ماده             در صورتيكه سازمان كارآ   : تبصره

 يك آن در زمان مقرر و با رعايت مقررات مربـوط محقـق نـشده باشـد، وزارت كـشور                     تبصره

عنداالقتضاء پس از بررسي هاي الزم و با رعايت مقررات نسبت بـه انحـالل سـازمان تـصميم          

  .الزم اتخاذ خواهد نمود

طبق قانون نظـام هماهنـگ       (و مزاياي مديرعامل وفق مقررات موضوعه،     حقوق  ي  برقرار -۱۵

  . و ساير مقررات موضوعه)پرداخت

  .تصويب قبول هدايا و اعانات و كمك ها به نام سازمان با رعايت مقررات موضوعه -۱۶

ت ذيـصالح و    ق مصالحه و يا ارجاع امـر بـه مقامـا           تصميم گيري در مورد دعاوي از طري       -۱۷

  . مقررات موضوعهقانون اساسي وساير۱۳۹ اصل با رعايتتعيين داور 

 بررسي و تصويب پيشنهاداتي كه براي اخـذ وام از بانكهـا و موسـسات داخلـي در شـورا       -۱۸

مطــرح ميگــردد و تعيــين شــرايط اخــذ وام و نحــوه هزينــه و بازپرداخــت آن و موافقــت بــا  

يت مقررات قانوني مربوط و منطبق قراردادهايي كه بدين منظور بايد تهيه و مبادله شود با رعا

  . سازمانفعاليتهايبا 
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 اجازه مشاركت و سرمايه گذاري با موسسات سرمايه گذار و بانكهـا و تـصويب معـامالت         -۱۹

  .سازمانفعاليتهاي داخلي با رعايت مقررات مربوط و در قالب 

  : مديرههيأتاعضاء : ۱۳ماده 

 اصلي و يك نفـر عـضو علـي البـدل ميباشـد كـه        مديره سازمان مركب از سه نفر عضو    هيأتاعضاء  

  :عبارتند از

خواهد داشـت   بعهده   مديره را    هيأت كه سمت رياست     شهرداري معاون خدمات شهري   -۱

  ).در صورت عدم وجود پست مذكور معاون شهردار(

، از بين افراديكه داراي تحصيالت  سازمان مسائل امور و آگاه به مجرب  دو نفر كارشناس   -۲

 وتـصويب شـورا   شهردارپيشنهاد با سازمان را داشته باشند  ، مورد نياز  تجربيات كافي عاليه و   

 خواهند شد و تمديد انتخاب آنها     منصوبو با حكم رئيس شورا      انتخاب   سال   دو مدت   براي

  . دوره هاي بعد بالمانع استبراي

عزل، استعفا،   يك نفر عضو علي البدل نيز با شرايط فوق انتخاب خواهد شد كه درصورت             : ۱ تبصره

  . انجام وظيفه خواهد نمود به جاي اواعضاء اصليحجر و  فوت هر يك از 

 مديره در انجام وظايفي كه طبق مفاد اساسنامه عهده دار          هيأتچنانچه هر يك از اعضاء      : ۲ تبصره

 نسبت بـه عـزل وي       سئوالميباشند قصور ورزد شورا ميتواند با توجه به موارد ذيل پس از             

  .اقدام كند

 مـديره ايـرادي   هيأت  هريك ازاعضاء  چنانچه وزارت كشور در نتيجه بازرسي به عملكرد        -۱

رئـيس  . داشته و يا آن را مغاير مقررات تشخيص دهد مراتب را به شورا مـنعكس مينمايـد                

شورا موظف است حداكثر تا پانزده روز بعد از دريافت نامه موضوع را در جلسه فوق العـاده                  

 مـديره شـود،     هيـأت   عضو ا مستدالً اعم از آنكه منجر به ابقاء يا عزل         شورا مطرح و نتيجه ر    

  .بالفاصله به وزارت كشور گزارش نمايد

 مـديره سـازمان   هيأت نسبت به عملكرد هر يك از اعضاء   چنانچه هر يك از اعضاء شورا      -۲

 اعتراضي داشته باشند ميبايستي كتباً به رئيس شورا گزارش دهند و رئيس شورا ميبايستي

براساس گزارشات مذكور و يا گزارشات واصله از بازرسي، جلسه فوق العاده شورا را تشكيل               

 مديره هيأترئيس شورا موظف است مطالب مذكور را به عضو          . تا به موضوع رسيدگي شود    

 قرار گرفته ابالغ نمايد، فرد مورد نظر مكلف است در اولين جلسه شورا كـه                كه مورد سؤال  

چنانچه شورا بـه    . يين مي شود حضور بهم رسانده و پاسخ ارائه نمايد         توسط رئيس شورا تع   

 عدم اعتماد دهد، بالفاصله از سمت خود رأي )فرد مورد سؤال واقع شده ( مديرههيأتعضو 

  .عزل مي شود
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اً ـد كـه ضمنـ    ـ مـديره باشـ    هيـأت  مديره، رئيس    هيأت شده   چنانچه عضو مورد سؤال واقع    

 را عهده دار ميباشد، جلسه شورا با حضور بدون حق           ريشهردامعاونت امور خدمات شهري     

 مـشروط  رأي ۳ تشكيل خواهد شد در اينصورت تصميمات باتفاق آراء يا اكثريـت     وي، رأي

نفر شهردار باشد اتخاذ خواهد شد و چنانچـه رأي بـر عـدم اعتمـاد                 سهبر آنكه يكي از آن      

مديره با ذكر تخلفات به هيـأت      باشد رئيس هيأت مديره عالوه بر بركناري از رياست هيأت           

 است تا تعيـين جانـشين وي معـاون          بديهي. رسيدگي به تخلفات اداري معرفي خواهد شد      

شهرداري و يا يكي از كارشناسان بصير و مطلع با انتخاب شهردار و با اطالع شورا عهده دار          

 رئـيس هيـأت   خواهد شد صورتجلسه شورا مبنـي بـر عـزل           وظايف مذكور در هيأت مديره      

مديره و رأي عدم اعتماد با ذكر دالئل و مستندات ميبايستي بالفاصله توسط رئـيس شـورا              

  .ارسال گردد) اداره كل امور شهرداريها(به وزارت كشور 

 ميتواند استعفاء خـود را از دو مـاه   ۱۳ ماده ۲ هر يك از اعضاء هيأت مديره موضوع بند     -۳

يتواند با استعفاء مخالفت كند و عضو مذكور رئيس شورا م. قبل به اطالع رئيس شورا برساند

، استعفاء مجدد خود را با درج مهلت دو ماهه اعالم از تاريخ اعالمنيز ميتواند بعد از يك ماه 

دارد و رئيس شورا موظف است حداكثر تا پانزده روز نسبت به تشكيل جلـسه فـوق العـاده               

ا معرفي كند، شـورا موظـف اسـت      شورا اقدام و موضوع استعفاء را مطرح و عضو جايگزين ر          

  .قبل از اتمام مهلت دو ماهه عضو مستعفي، نسبت به انتخاب عضو جايگزين اقدام كند

  :طرز تشكيل جلسات هيأت مديره: ۱۴ماده 

تشكيل جلسات هيأت مديره بموجب دستور جلسه منضم به دعوت كتبـي رئـيس هيـأت                

  مديره خواهد بود كه از اعضاء اصلي بعمل مي آيد 

  جلسات هيأت مديره حداقل هر هفته يكبار در روز و سـاعت معـين در محـل سـازمان                  -۱ صرهتب

تشكيل مي شود و چنانچه جلسات فوق العاده ضرورت يابد با درخواست كتبي مديرعامل يا 

  .اعضاي هيأت مديره و با دعوت رئيس هيأت مديره تشكيل خواهد شد

اء تشكيل ميگردد و مصوبات به اتفاق آراء و يـا            جلسات هيأت مديره با حضور كليه اعض       -۲ تبصره

) ۲(رأي موافق وقتي معتبر خواهد بود كه رئيس هيأت مديره يكي از دو              ) ۲(با اكثريت دو    

نفر باشد و درصورتيكه هر يك از اعضاء رأي مخـالف داشـته باشـد، بايـستي مراتـب را بـه                      

در دفتر صورتجلسات كه صورتجلسه هيأت مديره . صورت مستدل در صورتجلسه ذكر نمايد

توسط شوراي سازمان امضاء و شماره گذاري و نخ كشي و مهر سربي شده است ثبت و بـه                   

  .امضاء اعضاء خواهد رسيد
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 موضوعي كه يكبار با آن مخالفت شده باشد و به دليل عدم كسب آراء موافق به تصويب       -۳ تبصره

 مگر آنكه مخـالفين مـستعفي   نرسيده است، نبايد بدون حضور مخالفين مجدداً مطرح شود        

ز داليل مخـالفين، نظريـه مخـالف        شده باشند كه در اينصورت جهت اطالع اعضاي جديد ا         

  .بايستي در جلسه قرائت گرددمي

 چنانچه هر يك از اعضاء انتخابي هيأت مديره، سه مرتبه بدون عذر موجه يـا سـه مـاه                    -۴ تبصره

خـود مـستعفي شـناخته خواهـد        متوالي با عذر موجـه در جلـسه شـركت نكنـد بخـودي               

  .وتشخيص اين امرباهيئت مديره وشوراي سازمان خواهد بود.شد

 مديرعامل چنانچه عضو هيأت مديره نباشد نيز موظف به حضور در كليه جلـسات هيـأت     :۱۵ماده  

 فنـي، مـالي، اداري و مـسائل مـرتبط     مديره است و ميتواند نظرات خود را نسبت به امور   

ولي حق رأي ندارد چنانچه مـديرعامل در معـذوريت مرخـصي و يـا               . ابراز نمايد سازمان  

 اساسـنامه   ۲۴ مـاده    ۱۱ بند   تبصرهمأموريت باشد، در اين صورت جانشين وي كه برابر          

  .تعيين شده باشد در جلسات بدون حق رأي حضور خواهد يافت

مـشغول   بـا تـشخيص شـورا بطـور تمـام وقـت        اعضاي انتخابي هيأت مديره ممكن است      :۱۶ماده  

خدمت شوند و درصورت تمام وقت بودن مسئوليت اداره و سرپرستي يكـي از واحـدهاي             

. اصلي و اساسي سازمان از طرف مديرعامل به عهده هر يك از آنهـا محـول خواهـد شـد                  

اعضاي تمام وقت حق اشتغال به هيچ نوع كاري را در خارج از سـازمان غيـر از كارهـاي                   

  . واهند داشتآموزشي آنهم با موافقت شورا نخ

 هيچ يك از اعضاي هيأت مديره منفرداً مجاز به انجام اموري بنام سازمان نخواهد بود مگر :۱۷ماده 

  .به موجب تصويب هيأت مديره

  :وظايف و اختيارات هيأت مديره :۱۸ماده 

هيأت مديره داراي اختيارات ذكر شده در اين اساسنامه و يا تفويض شـده از طـرف شـورا                   

امور با توجه به موضوع و اهداف سازمان مي باشـد مگـر در مـواردي كـه اخـذ                    براي اداره   

  .تصميم درباره آنها طبق 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-۱

 و  و تفريغ بودجه ساالنه تـسليمي مـديرعامل سـازمان          بررسي بودجه و اصالح و متمم        -۲

   به شورا و اجراي آن بعد از تصويبارائه

 بررسي ترازنامه و حساب سـود و زيـان سـاليانه و سـاير گزارشـهاي مـالي و عمليـاتي                     -۳

  تسليمي مديرعامل و پيشنهاد آن به شورا
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 نيـاز و حجـم كـار و     پيشنهاد تشكيالت اداري سازمان و واحدهاي تابعه آن متناسب با    -۴

  درآمد و برنامه ساالنه سازمان جهت بررسي و اقدامات بعدي به شورا

 تهيه و تنظيم آئين نامه مالي و معامالتي سـازمان و پيـشنهاد آن بـشورا و نظـارت بـر           -۵

هاد آئـين  ـررسي و پيشنـز بـ وزارت كشور و ني    موافقتورا و   ـ ش تصويبس از   ـ راي آن پ  ـاج

نامه هاي داخلي و دستورالعمل ها و ضـوابط مـورد نيـاز سـازمان پيـشنهادي مـديرعامل                   

  پس از تصويبراي آن بشوراي سازمان و نظارت بر اج

 رسيدگي و تصويب معامالت در مواردي كه طبق آئين نامه مالي و معـامالتي سـازمان                 -۶

  برعهده هيأت مديره است و نظارت بر اجراي آن

 و مـشاركت    و پيشنهاد اخذ وام، تعيين نحوه هزينـه و اسـتهالك آن بـه شـورا                بررسي   -۷

سـازمان و رعايـت   فعاليتهـاي    بانكها و موسسات اعتباري مجاز به شورا در قالب           سازمان با 

  مقررات موضوعه

 بررسي و تصويب كليه قراردادهايي كه با افراد حقيقي و حقوقي منعقد خواهد شد، بـا                 -۸

  عه و آئين نامه مالي و معامالتي سازمانرعايت مقررات موضو

 نظارت در حفظ و نگهداري دارايي و سرمايه و اموال سازمان و تنظيم درآمد و هزينه و         -۹

  نظارت در حسن اداره امور سازمان

   نظارت بر حسن اجراي وظايف مديرعامل-۱۰

فتـه   تصويب پاداش و برقراري حقـوق و مزايـاي افراديكـه بـه خـدمت سـازمان پذير                  -۱۱

ميشوند، با رعايت مقررات مالي و اسـتخدامي و اداري سـازمان و پيـشنهاد قبـول هـدايا و       

  اعانات و كمك به نام سازمان

 بررسي و اظهارنظر و اخذ تصميم درخصوص ساير پيشنهادات و اموري كـه از طـرف                 -۱۲

  مديرعامل در قالب وظايف سازمان پيشنهاد ميگردد

 و ساير حسابهاي موردنياز در بانكها و مؤسسات اعتباري  افتتاح حساب درآمد و هزينه-۱۳

  مجاز با اطالع شورا و با رعايت مقررات قانوني و آئين نامه مالي و معامالتي

چنانچه اعضاي هيأت مديره در مورد تـصميمات و مـسائل مـالي و حتـي اداري سـازمان               :۱۹ماده  

 ورا اعالم نموده و تـصميمات شـورا  اختالف نظر داشته باشند ميبايستي مراتب را كتباً به ش         

  . نسبت به مسائل مربوط، نافذ مي باشدكه با رعايت مفاد اساسنامه اتخاذ ميشود

 هيأت مديره در حدود مصوبات شورا در كليه محاكم و مراجع قضائي نماينده تام االختيار :۲۰ماده  

ادرسي مدني با حـق      قانون د  ۶۳ و   ۶۲سازمان بوده و داراي كليه اختيارات مندرج در مواد          

  . خواهد بودقانون اساسي وسايرقوانين ومقررات مربوط۱۳۹ بارعايت اصلصلح و سازش
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هيأت مديره ميتواند در حدود اساسنامه و آئين نامه هاي مربوطـه قـسمتي از اختيـارات                  :۲۱ماده  

  . نمايدخود را با تصويب شورا با حفظ مسئوليت خود به مديرعامل تفويض

ل موظف ميباشد گزارش عمليات اجرايي در حدود اختيارات تفويضي در اين مـاده       مديرعام: تبصره

  .را همه ماهه به هيأت مديره تسليم نمايد

هيأت مديره كه از سازمان حقوق و ) اعضاي موظف( غير از مديرعامل و اعضاي تمام وقت :۲۲ماده 

ازاي شـركت در     هيـأت مـديره در       عضو علي البـدل   مزاياي ماهانه دريافت خواهند كرد،      

ه اي كـه از طـرف شـوراي سـازمان تعيـين      لـس ا حق الج و ي از حق الزحمه  رـجلسات غي 

به هر حال به هر نفر بيش از شش جلـسه در مـاه              . ميگردد وجهي دريافت نخواهند كرد    

  .حق الجلسه پرداخت نخواهد شد

يا منتقل ميشوند   حقوق و مزاياي آن دسته از كاركنان شهرداري كه به سازمان مأمور و               -۱تبصره

  .طبق مقررات مربوطه پرداخت خواهد شد

حقوق و مزايا غير از پاداش پايان سـال بـه آندسـته از افـرادي كـه از                  پرداخت هرگونه    -۲تبصره  

  .دريافت مي نمايند ممنوع مي باشد شهرداري حقوق و مزاياي خود را

  مديرعامل: ۲۳ماده 

كشاورزي بر داشتن مدرك تحصيلي ليسانس      مديرعامل سازمان از افراد ذيصالح كه عالوه        

 بـراي   مسائل مربوط به سـازمان باشـد،       در   داراي تجربيات كافي  ) ترجيحاً گرايش باغباني  (

هيأت مديره و يا خارج ) اعم از اصلي يا علي البدل(خدمت تمام وقت از بين اعضاء انتخابي 

 تائيد و ار و تصويب شوراپيشنهاد شهردبا ) مشروط به داشتن شرايط فوق الذكر(از سازمان 

  .با حكم رئيس شورا منصوب ميگرددو  مدت دو سال انتخاب  برايوزارت كشور

 مشخصات كامل مديرعامل مي بايستي همراه بـا فـرم معرفينامـه بـه وزارت كـشور                -الف

  .اعالن شود

  .عامل بالمانع است تجديد انتخاب مدير-ب

  :ه مي پذيرددوره خدمت مديرعامل در موارد ذيل خاتم -تبصره

 چنانچه هر يك از اعضاء هيأت مديره سازمان به عملكرد مديرعامل ايراد و يا اعتراضي                -۱

داشته باشند، مي بايستي مطلب را كتباً به مديرعامل و همچنين به رئـيس هيـأت مـديره       

تسليم دارند و رئيس هيأت مديره ميبايستي موضوع را در اولين جلسه هيأت مديره كه بـا      

يرعامل تشكيل مي شود مطرح نمايد، مديرعامل پاسخ خواهد داد و درصـورتيكه      حضور مد 

 خود را كتباً به شـورا ارسـال خواهـد داشـت در ايـن                سؤالعضو معترض قانع نشده باشد      

صورت و همچنين در صورتيكه هر يك از اعضاء شورا به عملكرد مديرعامل اعتراض داشته               
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ذكور و يا گزارشات واصله از بازرسـي و         ـرشات م باشند، رئيس شورا ميبايستي براساس گزا     

رات اعالمي وزارت كشور جلسه فوق العاده شورا را تـشكيل تـا بـه               ـين براساس نظ  ـهمچن

  .موضوع رسيدگي شود

رئيس شورا موظف است مطالب مذكور را به مديرعامل ابالغ نمايد، مديرعامل مكلف است              

رئـيس شـورا تعيـين ميـشود حـضور      در جلسه عادي و يا فـوق العـاده شـورا كـه توسـط             

بهمرسانده و پاسخ ارائـه نمايـد و چنانچـه شـورا بـه مـديرعامل رأي عـدم اعتمـاد دهـد،                       

  .مديرعامل بالفاصله از سمت خود عزل ميشود

  . در موارد تعليق طبق مقررات قانوني-۲

  . خاتمه مدتي كه براي آن دوره انتخاب شده است-۳

  .ربوط به انتخاب مديرعامل باشد چنانچه فاقد هر يك از شرايط م-۴

  . وحجر فوت، استعفاء -۵

 مـديرعامل، حـسب    يا بركنـاري  استعفاء، خاتمه خدمت و  ،حجر،فوتتعليق،   در صورت    -۱ تبصره

اعالم هيأت مديره يكي از مديران يا مسئوالن سازمان با انتخاب رئيس شـوراي سـازمان                

  .ر خواهد شدماه عهده دايك وظايف مديرعامل را حداكثر به مدت 

 مديرعامل مي تواند استعفاء خود را از دو ماه قبل به اطالع رئيس شورا برسـاند رئـيس                   -۲ تبصره

شورا ميتواند با استعفاء مخالفت كند و مـديرعامل نيـز ميتوانـد بعـد از يكمـاه از تـاريخ                     

 اسـت  اعالمي، استعفاء خود را با درج مهلت يكماهـه اعـالم دارد و رئـيس شـورا موظـف          

ماهه، مديرعامل جديد را جهت انتخـاب بـه شـورا معرفـي             ۲كثر قبل از اتمام مهلت      حدا

  .نمايد

 مديرعامل خاتمه خدمت يافته، موظف به تنظيم و امضاء صورتجلسه تحويل و تحول بـا           -۳ تبصره

  . جديد ميباشد و مسئولمديرعامل

  :وظايف و اختيارات مديرعامل: ۲۴ماده 

و اجرايي سازمان است كه بر كليه واحدهاي تابعه سـازمان           مديرعامل باالترين مقام اداري     

سرپرستي و نظارت داشته و مسئول حسن اجراي امور و حفظ منافع و سرمايه و امـوال و                  

دارايي سازمان و اجراي مفاد اساسنامه و مصوبات شورا و هيأت مديره ميباشد و در مقابـل   

  .اين دو مرجع مسئول خواهد بود

راي سازمان و هيأت مديره كه منطبق با مفاد اساسنامه بوده و اقدام  اجراي مصوبات شو-۱

در اداره امور سازمان و كوشش در جهت پيشبرد اهداف آن بـا اعمـال مـديريت صـحيح و         

  . و دارايي آنكليه امور سازمان و حفاظت اموالنظارت بر
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تي و سـاير    ن نامـه مـالي و معـامال       ـالتي، آئي ـرح تشكي ـررسي و تهيه ط   ـ همكاري در ب   -۲

  .آئين نامه هاي داخلي سازمان با پيشنهاد اصالح و تغييرات در آن به هيأت مديره

 پيشنهاد استخدام پرسنل موردنيـاز سـازمان براسـاس تـشكيالت مـصوب و همچنـين          -۳

ق مقـررات و    ـأت مـديره وفـ    ـل به هيـ   ـاداش پرسن ـوق و مزايا و يا پ     ـزان حق ـشنهاد مي ـپي

  .اري و استخدامي سازمانآئين نامه هاي مالي و اد

 عزل و نصب كاركنان و اعطاي مرخصي و ترفيعات براساس مقررات موضوعه سازمان و               -۴

  .خلع يد و انعقاد قرارداد با اشخاصي كه مسئوليت امور اداري سازمان را بعهده دارند

 تهيه و تنظيم بودجه، متمم و اصالح و تفريغ بودجه سـاالنه جهـت تـسليم بـه هيـأت                -۵

  .همدير

 تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير گزارشهاي مالي و عملياتي سازمان             -۶

  .جهت بررسي و طرح در هيأت مديره و تسليم آن به شوراي سازمان

 انجام كليه معامالت و انعقاد و مبادله قراردادهاي مالي و فني مصوب هيأت مـديره بـا                  -۷

  . و معامالتي مصوب سازمانمه هاي ماليرعايت مقررات و آئين نا

 تعهد، ظهرنويسي، پرداخت و واخواسـت       سناد و اوراق مالي تعهدآور، قبول      امضاء كليه ا   -۸

اوراق تجاري، وصول مطالبات، پرداخت ديون و انجام هرگونه معامله اعم از خريد، فـروش،               

و غيرمنقول  اجاره، استيجاره، تغيير و تبديل و فسخ قراردادها، رهن گذاشتن اموال منقول             

سازمان در برابـر ديون، اجراي اسناد الزم االجرا بر حسب مورد بـه اتفـاق معـاون اداري و                   

  .مالي سازمان همراه با مهر سازمان براساس مقررات و مفاد اساسنامه

 معاون اداري و مالي به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيأت مديره و زيرنظر مـديرعامل بـا            -تبصره

الح سازمان و مقررات اين اساسـنامه و آئـين نامـه هـاي مـصوب، انجـام                  رعايت صرفه و ص   

وظيفه نموده و بردرآمد و هزينه هاي سازمان نظارت مستقيم داشـته و نـسبت بـه تنظـيم           

دفاتر قانوني براساس روش دفترداري دوطرفه و ثبت حـسابها اقـدام و نظـارت مـي نمايـد                   

  .باشندمديرعامل و معاون اداري مالي ذيحساب مشترك مي

 مديرعامل ضمن نظارت بر اجراي صحيح امور در واحدهاي تابعه مي بايستي در جهت               -۹

سياست خودكفايي با استفاده از حداقل نيروي انساني، رسيدن بـه حـداكثر بهـره وري در             

امور فني، خدماتي و اداري، معامالتي و تنظيم بودجه و غيره و بطور كلي صـرفه و صـالح،         

رار داده و از هرگونه ضايعات و نارسـائيها در امـور مربـوط بـه سـازمان                سازمان را مدنظر ق   

  .شديداً جلوگيري نمايد
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 مديرعامل حافظ منافع سازمان بوده و بـا تـصويب هيـأت مـديره و بـه نماينـدگي از               -۱۰

  . اين اساسنامه را خواهد داشت۲۱سازمان اختيارات ماده 

 به منظور تسريع در امور جاري سـازمان،       مديره و     مديرعامل ميتواند با تصويب هيأت     -۱۱

عضاي ثابـت  ااز اختيارات خود را به هر يك از اعضاء هيأت مديره و يا به هر يك از                بخشي  

سازمان تفويض نمايد، ليكن اين تفويض اختيـار رافـع           هيئت مديره و معاون مالي و اداري      

 سـازمان همچنـان     مسئوليت مديرعامل نبوده و مسئوليت حسن اداره امور و حفظ دارايي          

  .بعهده او خواهد بود

 مديرعامل موظف است در مدت معذوريت يـا مرخـصي و يـا مأموريـت بـه ترتيـب فـوق                      -تبصره

  .جانشين معين كند

 مديرعامل هر شش ماه يكبار موظف به تهيه و تسليم صورتهاي مالي و دارايي و ديون -۱۲

  .سازمان و ارائه آن به هيأت مديره ميباشد

كار صحيح بين كاركنان و ايجاد هماهنگي بين بخـشها و واحـدهاي مختلـف               تقسيم   -۱۳

  .سازمان و نيز اتخاذ تصميمات انضباطي درباره مستخدمين براساس مقررات موضوعه

 امور اداري سازمان توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي منحـصراً در قالـب قراردادهـاي        -۱۴

اي معين يـا زمـان مـشخص و براسـاس           منعقد مي شود با ذكر كاره     پيمانكاري كه با آنها     

برنامه مصوب ساالنه سازمان انجـام ميـشود بطوريكـه هيچگونـه تعهـد اسـتخدامي بـراي                  

 و تـأمين اجتمـاعي بعهـده        سازمان ايجاد نشده و كليه تعهدات ناشي از اجراي قوانين كار          

برابـر  پيمانكار باشد، بديهي است سازمان مي تواند از خدمت كاركنان ديگر سـازمانها كـه                

  .مأمور خدمت شوند به صورت مأمور استفاده نمايندمقررات ميتوانند به سازمان 

 درصورت لزوم استخدام پرسنل موردنياز در قـسمت كـارگري بـه تعـداد محـدود و صـرفاً                    :تبصره

براساس پستهاي مـصوب سـازماني پـس از مكاتبـه بـا اداره كـل امـور شـهرداريها و ارائـه              

 از وزارت كشور در چارچوب قوانين و مقررات مـرتبط امكـان             مجوزتوجيهات الزم و كسب     

پذير خواهد بود و استخدام موردنياز در قسمت كارمنـدي نيـز براسـاس پـستهاي مـصوب                  

سازماني مشمول مقـررات اسـتخدامي شـهرداريها و پـس از كـسب مجوزهـاي مربـوط در                   

ي سـازمان   و پـستها بـديهي اسـت تـشكيالت پرسـنلي    . چارچوب قوانين مرتبط مي باشـد  

تفصيلي اعم از كارمندي و كارگري مستلزم تأييد شوراي سازمان و تصويب شوراي اسالمي              

  .شهر و موافقت وزارت كشور خواهد بود

 مسئوليت اعضاي هيأت مديره و مديرعامل در برابر سـازمان عـالوه بـر مـسئوليتهاي               -۱۵

  .مصرح در اساسنامه مسئوليت وكيل در برابر موكل است
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 ومراجـع انتظـامي     دگي سازمان در برابر ادارات، موسـسات دولتـي و خـصوصي            نماين -۱۶

  .وقضائي

  . تهيه و تنظيم هرگونه مقررات و دستورالعملهاي الزم براي پيشبرد امور سازمان-۱۷

  :بازرس: ۲۵ماده 

 سال سابقه ۵شوراي سازمان يك شخصيت حقيقي با مدرك تحصيلي ليسانس و با حداقل 

 را بعنوان بازرس براي مدت يكسال انتخاب و از طريق استانداري سازمان مرتبط با امور كار

انتخاب مجدد وي براي دوره هاي بعد . نمايدمي جهت صدور حكم به وزارت كشور معرفي 

  . قانون تجارت الزامي است۱۴۷در انتخاب بازرس رعايت ماده . بالمانع مي باشد

  وظايف بازرس: ۲۶ماده 

يات سـازمان بـا قـوانين و آئـين نامـه هـاي مربوطـه و تـسليم                    مراقبت در تطبيق عمل    -۱

گزارشات ماهانه به مديرعامل و رئيس هيأت مديره و درصـورت لـزوم بـه رئـيس شـوراي                   

  .سازمان همراه با اظهارنظر صريح

  . همكاري با حسابرسان منتخب شوراي اسالمي شهر و بازرسان اعزامي وزارت كشور-۲

 مديرعامل را مغاير مقررات تـشخيص        عملكرد  در نتيجه بازرسي،      چنانچه وزارت كشور   -۱ تبصره

  . دهد مراتب را به شوراي سازمان منعكس مي نمايد

ل ـه نسبت بـه تـشكي     ـزده روز از دريافت نام    ـرئيس شورا موظف است حداكثر به فاصله پان       

ز آنكـه  جلسه فوق العاده شورا اقدام و موضوع را در جلسه مطرح و نتيجه را مـستدالً اعـم ا             

بديهي است . منجر به ابقاء و يا عزل  مديرعامل شود بالفاصله به وزارت كشور گزارش نمايد

  .نظر واصله از وزارت كشور مالك عمل خواهد بود

اعضاي هيأت مديره و همچنين كليه كاركنان سـازمان موظفنـد    مديرعامل و هر يك از    -۲ تبصره

ا هرگونـه مـدارك و اوراقـي را كـه بـازرس             هر موقع و هر نوع توضيح شفاهي يا كتبي و يـ           

سازمان و يا بازرسان وزارت كشور بخواهند بالفاصـله در اختيـار آنهـا بگذارنـد، بازرسـي و                   

  .مطالبه اسناد و مدارك بايد بنحوي انجام گيرد كه به امور جاري سازمان لطمه وارد نسازد

نـان از اينكـه درآمـد        رسيدگي به هرگونه اقدامات مالي سازمان بمنظور حـصول اطمي          -۳

بطور صحيح وصول و هزينه ها با رعايت مقررات بودجه مصوب و صرفه و صـالح سـازمان                  

   .انجام خواهد گرفت

 چنانچه بازرس براي انجام وظايف خود رسيدگي به امور سازمان يا اسناد مالي و دفاتر                -۴

متخصـصين مربـوط و يـا       سازمان را الزم بداند مي تواند با توجيه كافي براي انجام آنها از              

  .حسابرس منتخب شوراي اسالمي شهر در حد اعتبارات مصوب دعوت به همكاري نمايد
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 گزارش هرگونه ابهام يا ايراد در امور جاري و عملياتي سازمان بطور كتبي بـه شـوراي                  -۵

سازمان و اعالم مواردي كه نياز بـه طـرح در شـوراي سـازمان نـدارد بـه هيـأت مـديره و                

  .هت اصالحمديرعامل ج

  ابهامات و نقائص مورد اشاره بازرس ميبايستي حداكثر ظرف دو هفته و يا در اولين جلسه            -تبصره

هيأت مديره مطرح و برابر مقررات رسيدگي شود و در غيـر اينـصورت بـازرس موظـف بـه                    

  .تسليم گزارش كتبي به رئيس شوراي سازمان ميباشد

  .س محول شده باشدره صورت موردي به باز انجام ساير اموريكه به نحوي ممكن است ب-۶

تواند د ولي مي   امور اداري و معامالت سازمان را ندار        اجراي  حق مداخله مستقيم در     بازرس -تبصره

  .نظرات خود را كتباً به مديرعامل و هيأت مديره و شوراي سازمان ابالغ نمايد

خ ثبت و امضاء شود،      تصميمات و اقدامات بازرس بايستي در دفتر مخصوص با قيد تاري           -۷

شورا و هيأت مديره سازمان در مواقع لزوم مي تواننـد بـازرس را دعـوت نماينـد تـا بـراي             

  .بررسي مسائل با آنان تشكيل جلسه دهد

 يا استعفاء يا سلب شرايط يا عدم قبول سمت توسـط       ،���،  فوت ، در صورت معذوريت     :۲۷ماده  

 اقـدام  ۲۵الفاصله وفق مقـررات مـاده       بازرس جهت انجام وظيفه محوله شوراي سازمان ب       

  .خواهد شد

  امور مالي سازمان: فصل چهارم

سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال آغاز و تا پايان اسفندماه همـان سـال بـه                   : ۲۸ماده  

اتمام ميرسد ولي اولين سال مالي سازمان استثنائاً از تاريخ تأسيس تـا پايـان اسـفندماه                 

  .ودهمان سال خواهد ب

ه ساله ترازنامه ساليانه و حساب سود و زيان و تفريغ بودجه   هيأت مديره موظف است هم     :۲۹ماده  

را تهيه 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

يب ترازنامه و حساب سود و زيان و تفريغ بودجـه و             شوراي سازمان جهت رسيدگي و تصو      -تبصره

 بايستي حداكثر تا آخر ارديبهشت ماه هر سال به درخواست رئـيس             ساير صورتهاي مالي  

مـاه  آخـر خرداد  هيأت مديره از طرف شهردار دعوت و تشكيل جلسه دهد و حـداكثر تـا                

  .م نمايدشورا موظف است نظريه قطعي خود را براي تصويب شوراي اسالمي شهر اعال

 برنامه كار و بودجه سال آتي سازمان بايد حداكثر تا اول دي ماه هر سال براي بررسـي و         :۳۰ماده  

تصويب هيأت مديره توسط مديرعامل ارائه و تا پانزدهم ديماه جهت تـصويب نهـايي بـه                 

ماه ديشوراي سازمان تسليم شود و شوراي سازمان رسيدگي به بودجه را حداكثر تا آخر               
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 ١٧

 و يك نسخه از بودجه تصويبي را جهت تصويب نهـايي بـه      .سال خاتمه خواهد داد   همان  

  .شوراي اسالمي شهر ارسال خواهد نمود

ـ ـ ارديبهشت ماه سال بعد خواهـ آخر دوره عمل بودجه مصوب هر سال تا         -تبصره ود و هزينـه  ـد ب

 خاتمـه   هاي پرداخت نشده و تعهداتي كه تا آخر اسفندماه هر سال تحقق يافته باشد تـا               

  .دوره عمل بودجه از محل اعتبارات مربوطه قابل پرداخت خواهد بود

 واريز خواهد شـد     ----- كليه درآمدهاي سازمان در حسابي نزد بانك ملي شعبه مركزي          :۳۱ماده  

با اين قصد كه برداشت از اين حساب صرفا جهت واريز به حساب هزينه ها كه جداگانـه                  

 اطالع شوراي سازمان افتتاح ميـشود بـا صـدور چـك و     نزد همين بانك يا شعبات آن به     

  .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 -تبصره

  .مديره و معرفي رئيس هيأت مديره و با تصويب شوراي اسالمي شهر خواهد بود

 هيأت مديره مكلف است هر سال يك بيستم از سود ويژه سازمان را تا رسـيدن بـه يـك       :۳۲ماده  

  .دهم سرمايه، ذخيره نمايد

كليه مكاتبات سازمان با امضاي مديرعامل و مهر سازمان در غياب او به امضاي جانشين  :۳۳ماده  

  .دوي كه با اطالع هيأت مديره تعيين مي شود و مهر سازمان معتبر خواهد بو

دخل و تصرف در وجوه و اموال سازمان به منزله دخل و تصرف در وجوه و اموال عمومي  :۳۴ماده 

و شهرداري بوده و متخلفين برطبق قانون و مقررات  مربوطه تحت تعقيب قـرار خواهنـد      

  .گرفت

تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و تفريغ بودجـه و عملكـرد هيـأت مـديره بمنزلـه                :۳۵ماده  

  .صا حساب مديران براي آن دوره مالي خواهد بودمفا

سود ويژه باشـد بـه پيـشنهاد هيـأت          % ۵تعيين ميزان ذخيره مالي كه نبايستي كمتر از          :۳۶ماده  

  .مديره و تصويب شورا
  

  

  فلمقررات مخت: فصل پنجم

مان  اعضاي شوراي سازمان و هيأت مديره و مديرعامل حق ندارند در معامالتي كه با ساز   :۳۷ماده  

و يا به حساب سازمان صورت ميگيرد بطور مستقيم يـا غيرمـستقيم شـركت نمـوده يـا                   

قانون منع مداخله كارمندان دولـت در معـامالت الزامـي           رعايت  سهيم شوند و همچنين     

   .است
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چنانچه مواردي در اين اساسنامه پيش بيني نشده باشد براساس قانون شهرداري و ساير      :۳۸ماده  

 ضمناً چنانچه . جاري مربوطه با هماهنگي وزارت كشور عمل خواهد شد   قوانين و مقررات  

در قوانين و مقررات موضوعه اختياراتي راجع به امور سازمان براي شوراي اسالمي شـهر                

پيش بيني شده باشد مسئولين سازمان موظفند عالوه بر رعايت مفاد اساسنامه موافقـت              

  .م اخذ نمايند را كسب و مجوز الز----- شوراي اسالمي شهر

كليه آگهـي هـا و اطالعيـه هـاي سـازمان در روزنامـه رسـمي كـشور و يكـي از جرايـد              :۳۹ماده  

  .درج خواهد گرديدمركز كثيراالنتشار 

صـفحه  ۱۸ بنـد در     ۸۴ و   تبـصره  ۴۱ مـاده و     ۴۰اين اساسنامه مشتمل بر پـنج فـصل و           :۴۰ماده  

 قـانون تـشكيالت، وظـايف و        ۷۱  قانون شهرداري و بند پانزدهم ماده      ۸۴ستند به ماده    م

 مـورد تأييـد و      ۱/۳/۷۵انتخابات شوراهاي اسالمي كـشور و انتخـاب شـهرداران مـصوب             

 و كليه صفحات آن ممهور بـه مهـر وزارت كـشور و مـنقش بـه مهـر                   قرارگرفت  موافقت  

  .برجسته اداره كل امور شهرداريها است

  

  

  

  علي نيكزاد

  معاون هماهنگي امورعمراني
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