
 46162شماره : 

 شهرداری تهران 

 شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران                                                   

 1/4/1530-19201روزنامه رسمی شماره                                                  

2/4/1530 

 

شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران که در جلسه  مورخ  الیحه قانونی راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی

 به تصویب شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران رسیده است به پیوست ابالغ میگردد. 82/30/95

 الیحه قانونی راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران 

سیستم حمل و نقل شهری از این تاریخ مسائل مربوط به تاکسیرانی در شهر  به منظور ایجاد هماهنگی در –ماده واحده 

تهران زیر نظر شهرداری تهران قرار میگیرد. آیین نامه های اجرایی در مورد چگونگی سازمان و نحوه مدیریت آن 

داری تهران توسط شهرداری تهران تهیه و پس از تصویب شورای شهر و در غیاب آن قائم مقام وزارت کشور در شهر

 قابل اجرا است.

 شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران        

 1/4/1530-19201شماره روزنامه رسمی                  

           2/4/1530 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7/9/1661: تاریخ                                                                                                          

 1112شماره :                                                                انجمن شهر تهران 

 اساسنامه سازمان تاکسیرانی پیوست :

 بسمه تعالی

 جناب آقای غالمحسین دلجو

 سرپرست محترم شهرداری تهران

 

آیین نامه اجرایی قانون مربوط به تمرکز  1ل ماده و مدلو 89/9/13مورخ  985/95/63701عطف به نامه شماره  

امور تاکسیرانی شهر تهران که کلیه مواد آن مورد تصویب قائم مقامی انجمن شهر میباشد، اساسنامه پیشنهادی سازمان 

تاکسیرانی شهر تهران طی جلساتی با حضور مسئولین ذیربط شهرداری بررسی و پس از اصالحاتی بشرح پیوست در 

 تصویب و جهت اجرا ارسال میگردد.  7/5/6013تاریخ 

 

 قائم مقام وزیر کشور در شهرداری تهران         

 سید مرتضی طباطبائی                                 

                                   7/0/09 

 

 

 

 

 

 



 

 قائم مقامی 

 انجمن شهر تهران

 بسمه تعالی

 ر تهران:اساسنامه سازمان تاکسیرانی شه

 هدف:

در اجرای مقررات ماده واحده قانون مربوط به تمرکز امور تاکسیرانی شهر تهران زیرنظر شهرداری تهران مصوب  

شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران و آیین نامه اجرایی قانون مزبور مصوب قائم مقامی انجمن شهر 82/0/6095

یرانی شهر تهران در جهت انجام هدفها و وظایف مندرج در قانون و وزارت کشور سازمانی بنام سازمان تاکس 83/9/13

 آیین نامه مربوط ایجاد میگردد.

 ارکان سازمان:

 سازمان تاکسیرانی شهر تهران سازمانی تابع شهرداری بوده و ارکان آن عبارتند از: – 6ماده  

 الف: هیات عامل

 ب: مدیرعامل

 ج: بازرس

 د: ناظر

نفر اعضا اصلی و یکنفر بعنوان عضو علی البدل خواهند بود که از میان مدیران  0کب از هیات عامل مر – 8ماده  

قائم مقام وزیر کشور  غیاب آن بصیر و متقی و مطلع شهرداری بنا به پیشنهاد شهردار تهران و تصویب انجمن شهر و در 

 ایان مدت بالمانع میباشد.سال انتخاب می شوند. انتخاب مجدد آنان در پ 8در شهرداری تهران برای مدت 

           

 سید مرتضی طباطبائی            

          7/0/09 



 قائم مقامی 

 انجمن شهر تهران

هیات عامل با حضور مدیرعامل تشکیل جلسه میدهد و در اولین جلسه از بین خود یکنفر را بعنوان  – 0ماده  

 ایی شهردار تهران و صدور حکم اعالم خواهد نمود.ریاست هیات عامل تعیین و نتیجه را برای تائید نه

 8مدیرعامل سازمان از بین مدیران مجرب و متقی شهرداری بنا به انتخاب شهردار تهران برای مدت  – 9ماده  

سال تعیین می شود و انتصاب مجدد وی بالمانع است. بنا به پیشنهاد هیات عامل و به تائید شهردار تهران مدیرعامل 

 ریاست هیات عامل را نیز به عهده داشته باشد. میتواند

اعضا هیات عامل نمیتوانند در مدت تصدی در سازمان شغل موظف دیگری داشته باشند و کار آنان  – 6تبصره  

 تمام وقت میباشد.

هر یک از اعضا هیات عامل باتوجه به تجربه و تبحری که دارا هستند موظفند عالوه بر وظایف  – 8تبصره  

 ج در این اساسنامه، انجام قسمتی از امور اجرایی سازمان را نیز عهده دار گردند.مندر

سه ماه قبل از انقضا دوره دو ساله هیات عامل مکلف است مراتب را جهت تعیین هیات جدید و  – 0تبصره  

وجود کماکان امور مدیرعامل به شهردارتهران اعالم نماید و مادام که اعضای جدید تعیین نشده باشند هیات عامل م

 محوله را انجام خواهد داد.

بازرس سازمان به انتخاب شهردار تهران از میان مدیران مطلع و با تقوی برای مدت یکسال تعیین خواهد  – 9ماده  

 شد. تجدید انتخاب وی بالمانع است.

شهر یا جانشین آن ات عامل شورای ـلیات هیـن انجام کار و وظایف و عمـظور نظارت بر حسـبمن – 1ماده  

 نماینده ای بعنوان ناظر تعیین تا عنداالقتضا بر کلیه امور سازمان نظارت نماید.

           

 سید مرتضی طباطبائی            

          7/0/09 

 



 قائم مقامی 

 انجمن شهر تهران

 وظایف و اختیارات هیات عامل: – 7ماده  

ور سازمان بطور کلی و حفظ و حراست سرمایه و اموال و رسیدگی و الف: نظارت و سرپرستی در حسن اداره ام 

هزینه ها، تهیه تعرفه های هزینه مربوط به انجام خدمات سازمان و تعیین میزان  رداختپ نظارت در حساب درآمد و

 عوارض مربوط و ارسال آن جهت تائید شهردار تهران و تصویب شورای شهر یا جانشین آن

بودجه ساالنه سازمان و اصالح بودجه و متمم بودجه و ارسال آن به شهرداری جهت انجام ب: بررسی و تصویب  

 اقدامات بعدی.

ج: استماع و رسیدگی به گزارش سالیانه بازرس سازمان و تصویب ترازنامه ساالنه لغایت اردیبهشت ماه هر سال و  

 ارسال آن جهت اقدام قانونی به شهرداری

 و بطور کلی تمام اموریکه در حسن اداره سازمان موثر باشد.د: تعیین خط مشی سازمان  

و تعدیل و اصالح و یا رد یا تصویب آنها و نظارت در حسن انجام و جرح هـ: رسیدگی به پیشنهادات مدیرعامل  

 وظایف وی طبق برنامه های مصوب

یف سازمان بمنظور ارائه و : بررسی پیشنهادات و طرحهای اصالحی مفید و موثر در حسن اجرای هدفها و وظا 

خدمات بهتر و تحصیل درآمد الزم در جهت خود کفائی سازمان با رعایت قوانین و مقررات موضوعه و مصالح 

 عمومی.

ز: هیات عامل در کلیه محاکم و مراجع قضایی نماینده تام االختیار سازمان بوده و دارای کلیه اختیارات الزم  

تواند از طریق اداره کل حقوقی شهرداری تهران یا مشاوران حقوقی شهرداری تهران  خواهد بود و این اختیارات را می

 اعمال نماید.

و مقررات  یسازمان فح: بررسی و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به سازمان در چارچوب وظای 
 قانونی

 سید مرتضی طباطبائی                

          7/0/09 



 

 قائم مقامی 

 انجمن شهر تهران

ط: تهیه و تنظیم تشکیالت اداری و شرح وظایف مشاغل واحدهای سازمانی تابعه که از طرف مدیرعامل پیشنهاد   

 می شود.

کلیه مصوبات و تصمیمات هیات عامل از طریق رئیس هیات عامل به مدیر عامل سازمان ابالغ خواهد  – 2ماده  

 شود.

ضور کلیه اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات با اکثریت آرا نافذ و قابل جلسات هیات عامل با ح – 5ماده  

 االجرا است.

در صورت غیبت یکی از اعضا اصلی عضو علی البدل هیات عامل بجای او در جلسات مذکور  – 6تبصره  

 شرکت خواهد نمود.

 رسید.مصوبات هیات عامل در دفتر مخصوص ثبت و به امضا هیات عامل خواهد  – 8تبصره  

استخدام کارکنان سازمان با رعایت کامل مقررات و آیین نامه استخدامی شهرداری تهران، و از طریق قسمت  – 63ماده  

 کارگزینی مرکز انجام خواهد شد.

 هیات عامل می تواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به مدیرعامل تفویض نماید.  – 66ماده  

 وظایف مدیرعامل عبارت است از: – 68ماده  

تهیه و تنظیم نمودار سازمان و فعالیتهای  –اداره امور سازمان برابر اساسنامه و مقررات مربوط اجرای مصوبات هیات عامل  

به تهیه و تنظیم بودجه و اصالح بودجه و متمم بودجه و تنظیم ترازنامه و بیالن جهت اطالع و تائید شهردار و ارائه  –سازمان 

 –تنظیم گزارش عملکرد سازمان حداقل شش ماه یکبار و ارسال آن جهت اطالع شهردار و انتشار  –شورای شهر برای تصویب 

تهیه و تدوین آیین نامه و دستورالعملهای سازمان جهت ارائه  –تهیه طرحها و ارائه پیشنهادات الزم در جهت بهبود کار سازمان 

     به هیات عامل.

 سید مرتضی طباطبائی                    

          7/0/09 



 قائم مقامی 

 انجمن شهر تهران

حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیات عامل بر اساس پایه و پست سازمانی و ضوابط استخدامی شهرداری  – 60ماده  

 تهران خواهد بود.

از عملیات و اقدامات خود را در حساب مخصوص سازمان می تواند برای انجام هزینه های خود وجوه حاصله  – 69ماده  

که در بانک مرکزی ایران افتتاح می شود نگهداری و به مصرف برساند. و مادامیکه درآمد سازمان تکافوی هزینه ها را ننماید 

ی گیرد تا بر همه ساله رقمی برای انجام هزینه های سازمان در بودجه عمومی شهرداری تهران منظور و در اختیار سازمان قرار م

 اساس آن و برآورد اعتباری که از حساب درآمدهای اختصاصی خود پیش بینی کرده بودجه ساالنه خود را تنظیم نماید

در هر زمان که شهرداری تهران تشخیص دهد می تواند پس از جلب موافقت شورای شهر یا جانشین  – 69ماده  

 ر شهرداری اقدام نماید.آن نسبت به انحالل یا ادغام سازمان در واحد دیگ

سال مالی از اول فروردین تا پایان اسفند همان سال است و سال مالی جاری از تاریخ تصویب تا پایان  – 61ماده  

 اسفند ماه میباشد.

کلیه اسناد مالی و چکها و هر نوشته و سندی که برای سازمان ایجاد تعهد مالی می نماید با امضاء  – 67ماده  

مسئول امور مالی سازمان متفقاً معتبر است و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت عامل اسناد را امضا خواهد مدیرعامل و 

 نمود و در هر حال مدیرعامل ذیحساب سازمان محسوب می شود.

سازمان بر اساس آیین نامه های مالی و معامالت و سایر آیین نامه های مصوب شهرداری تهران امور  – 62ماده  

 را انجام خواهد داد. مالی خود

بودجه و کلیه  تفریقوظایف بازرس عبارتست از نظارت در تنظیم ترازنامه، بودجه و عملکرد بودجه و  – 65ماده  

که با امور مالی سازمان ارتباط پیدا می کند و رسیدگی به کلیه اسناد مالی و تعهدآور سازمان و همچنین امضاء  عملیات

 گزارشات مالی جهت طرح در جلسه هیئت عامل. صورتحساب های مالی و تنظیم

 سید مرتضی طباطبائی            

          7/0/09 



 

 قائم مقامی 

 انجمن شهر تهران

بازرس حق دارد در هر زمانی که مقتضی بداند به دفاتر مالی سازمان مراجعه و اطالعات الزمه را کسب  –تبصره  

  نماید.

ساسنامه پیش بینی نشده باشد، بر اساس مقررات و قوانین شهرداری تهران عمل مواردی که در این ا – 83ماده  

 خواهد شد.

 تصویب قائم مقامی انجمن شهر تهران رسیده است.به  7/5/6013تبصره در تاریخ  9ماده و  83این اساسنامه مشتمل بر 

           

 

 قائم مقام وزیر کشور در شهرداری تهران . سید مرتضی طباطبایی

         7/0/09 



 25/7/1570تاریخ : 

      7057110/7019 : شمارهشهردار تهران                                                               

 دارد:پیوست          

 

 بسمه تعالی

 جناب آقای مهندس واهب

 معاون محترم حمل و نقل و ترافیک

 کميسالم عل

و اصالح تبصره دو  9حذف تبصره یک ذیل ماده »رم اسالمی شهر تهران مبنی بر به پیوست مصوبه شورای محت 

مشتمل بر ماده « 7/5/6013ذیل همین ماده از اساسنامه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران مصوب 

 60/7/75ورخ م 07665به شهرداری تهران ابالغ و با شماره  60/7/75مورخ  60787/606/613واحده که طی شماره 

 شده است، جهت اجرا ابالغ میگردد. ثبت دفتر کل

              

 ریرتضی الویم          

 

 

 جناب آقای هاشمی عربی                -1

        جناب آقای بلغاری -1

 جهت اقدام الزم

42/7/77 

 تنسخه ای برای دفتر حقوقی و آقای معتقدالحق دبیرخانه مدیری –دفتر آقای صفری 

 1/8/1777 

 

 



 17/7/77جمهوری اسالمی ایران                                                                                       تاریخ : 

 17747/171/161شورای اسالمی شهر تهران                                                                                شماره : 

 پیوست : دو برگ                                                                                                                       

 بسمه تعالی

  يريمهندس الو يجناب آقا

 شهردار محترم تهران 

 سالم علیکم

تبصره های لی در خصوص بررسی الیحه حذف و اصالح جنابعا 17/7/77مورخ  778472/7711بازگشت به نامه شماره 

در دبیرخانهه  17/7/77به تاریخ  2888ذیل ماده چهار اساسنامه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران که به شماره 

 17/7/77شورای اسالمی شهر تهران ثبت و در هشتاد و پنجمین جلسه رسمی شورای اسالمی شهر تهران بهه تهاریخ یکشهنبه 

هیئت رئیسه به کمیسیون اقتصادی  17/2/77به تاریخ  4181/161طی نامه شماره اعالم وصول شده است و جهت بررسی 

بهه تهاریخ  4821/161گزارش آن کمیسهیون بهه شهماره برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع و پس از دریافت ، 

 8111/161جلسه رسمی شورای اسالمی شهر تهران به شهماره  بررسی آن در ردیف پنجم دستور یکصد و هفتمین 2/8/77

مطرح و پس از بررسی با اکثریت آرای اعضای شورای  11/7/77قرار گرفته و در جلسه مزبور به تاریخ  11/7/77به تاریخ 

انی شههر در جلسه حذف تبصره یک ذیل ماده چهار اساسنامه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسهیراسالمی شهر تهران حاضر 

تبصره دو ذیل همین ماده نیز بهه شهرح پیوسهت بهه تصهویر اکثریهت موافقت و همچنین اصالحیه  7/7/1761تهران مصوب 

                                            آرای اعضای شورای اسالمی شهر تهران رسید که جهت اجراء ابالغ می شود. 

                                                

 رحمت اله خسروی 
                                                                                                     

 شهر تهران  ياسالم يس شورايرئ

 

 

 



 

 

 جمهوری اسالمی ایران 

 شورای اسالمی شهر تهران 

 متن مصوبه

ذیل همین ماده از  و اصالح تبصره دو 4حذف تبصره یک ذیل ماده 

اساسنامه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران مصوب 

7/9/0631 

 )مشتمل بر ماده واحده(

 

 

 مصوب یکصد و هفتمین جلسه رسمی

 شـورای اسالمـی شهــر تهـران 

 به تاریخ دوشنبـه یازدهم مهـرماه 

 0679سال 



 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 شورای اسالمی شهر تهران

 

 

 

 ماده واحده:

در اجرای بند پانزدهم از ماده هفتاد و یک قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب 

از تاریخ ابالغ این مصوبه، تبصره یک ذیل ماده چهار اساسنامه سازمان مدیریت و نظارت  6/0/6079شهرداران مصوب 

ائم مقام شورای اسالمی شهر تهران حذف و تبصره دو ذیل همین ماده ق 7/5/6013بر تاکسیرانی شهر تهران مصوب 

 اساسنامه سازمان فوق الذکر به شرح ذیل اصالح می شود:

(: هر یک از اعضای هیئت عامل باتوجه به تجربه و تبحری که دارا هستند می توانند عالوه بر 9تبصره دو )ذیل ماده 

 ی از امور اجرایی سازمان را نیز عهده دار گردند.وظایف مندرج در این اساسنامه، انجام قسمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


