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  تعاليبسمه 

  
  متـــــن مصــــوبه

  " شهر تهران مديريت پسمانداساسنامه سازمان  "
  »تبصره ممهور به مهر شوراي اسالمي شهر تهران  چهلمشتمل برپنج فصل و سي و چهار ماده و «

  
  
  

  عاديجلسه رسمي ـ علني ـ  شصت و چهارميندويست و مصوب 
  )دوره سوم(شـوراي اسالمي شهـر تهـران 

  ماه يازدهم اسفندشنبه  سهبه تاريخ 
  1388سال 

) 3/264/3/88(  
  

  : فصل اول 
  كليات 

   )1(ماده يكم 
  :مديريت پسماند فلسفه تشكيل سازمان 

م و در اجراي ماده هشتاد و چهار سازي و مديريت پسماند پاكيزهبه منظور سازماندهي و مديريت امور مرتبط با 
شور و ف و انتخابات شوراهاي اسالمي كيقانون تشكيالت، وظا) 71(ماده ) 15(قانون شهرداري و بند )  84(

هاي  ساماندهي سازمان ها و شركت« و اصالحات بعدي آن و نيز مصوبه  1375انتخاب شهرداران مصوب سال 
شوراي اسالمي  13/12/1387 به تاريخ  19973/1188/160شماره ـ ابالغي به » وابسته به شهرداري تهران 

  .يس مي شودبراساس اساسنامه ذيل تاس مديريت پسماند شهر تهرانسازمان  ،شهر تهران
  ) 2(ماده دوم 

  :تعاريف  
  .عناوين به كاررفته و اختصاري در اين اساسنامه به شرح ذيل مي باشد



 

٢ 
 

هاي ستادي و اجرايي، مناطق، مؤسسات  منظور شهرداري تهران و كليه واحدهاي مربوطه اعم از حوزه :شهرداري
  . ي تابعه استها شركتي وابسته و ها ناو سازم
  . تهران است شهر مديريت پسماندمان منظور ساز :سازمان

  . منظور شوراي اسالمي شهر تهران است :شوراي شهر
  . است مديريت پسماند شهر تهران منظور شوراي سازمان  :شورا 

   :تبصره
به طور  ها آن سهام يا سرمايهاز % ) 50(يي است كه بيش از  پنجاه درصد ها شركتي تابعه، ها شركتمنظور از 

  . باشد مي تهران ر مستقيم متعلق به شهرداريمستقيم يا غي
  )3(ماده سوم 

   :مشخصات سازمان
مالي و  شهرداري تهران سازماني است غيرانتفاعي داراي شخصيت حقوقي و استقالل مديريت پسماندسازمان 

ن و مدت مركز اصلي اين سازمان شهر تهرا. كند وابسته به شهرداري كه مطابق با مفاد اين اساسنامه فعاليت مي
   .فعاليت آن از تاريخ تأسيس نامحدود است

   :تبصره
تواند با رعايت قوانين و  هاي تخصصي سازمان مازاد بر نياز شهرداري باشد، سازمان مي كه توانمندي در صورتي

و در اولويت بعدي به اشخاص حقيقي و  ها آني وابسته ها شركتو  ها نامقررات به ساير شهرداريهاي كشور، سازم
هايي كه  نامه ارائه خدمات بايد با موافقت هيأت مديره سازمان و بر اساس آيين. خدمات ارائه نمايد ،حقوقي ديگر

  . رسد صورت پذيرد به تصويب شوراي سازمان مي
   )4(چهارم ماده 

  :سرمايه سازمان 
ريال كه از محل  ) 200,000,000(ميليون  دويستسرمايه سازمان عبارت است از وجوه نقد واريز شده اوليه به مبلغ 

اعتبارات شهرداري به حساب بانكي قانوني سازمان واريز خواهد شد و سرمايه غيرنقدي سازمان عبارتند از ارزش 
آالت، زمين،  اعم از ماشين. (اموالي كه به هر عنوان در اختيار سازمان قرار دارد و يا در آينده قرار خواهد گرفت

نامه مالي شهرداري و  باشد و از طرف شهرداري با رعايت مقررات و آئين استفاده مي ساختمان و تأسيسات كه قابل
رسد با رعايت ساير مقررات در اختيار سازمان قرار  شهر ميسازمان و شوراي بر اساس ارزيابي كه به تأييد شوراي 

  ).گيرد مي
  :  )1(تبصره يكم 

هاي  تا تاريخ تصويب اين اساسنامه در حساب ها آني هاي سازمان كه ارزش ريال فهرست كليه اموال و دارايي
شده است بايد حداكثر ظرف مدت يكسال توسط سازمان تهيه و پس از ارزيابي و تأييد توسط نسازمان ثبت 

اي  مسئولين ذيربط شهرداري در دفاتر سازمان ثبت و به حساب سرمايه و داراييهاي ثابت سازمان منظور و نسخه
هاي شهرداري به ادارات كل مسئول ذيربط در شهرداري و همچنين  گهداري در حساباز آن جهت ثبت و ن

  .اي نيز به شوراي شهر ارسال شود نسخه
   : )2(تبصره دوم 
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  .باشد كل سرمايه فوق متعلق به شهرداري بوده و قابل انتقال به غير نمي
  : )3(سوم تبصره 

چنين مطالبات و ديون و تعهدات سازمان به  ل و غيرمنقول و همدر صورت انحالل سازمان، كليه داراييها اعم از منقو
  .شود ميشهرداري منتقل 

  :  فصل دوم
  اهداف، وظايف و اختيارات 

  ) :5( پنجمماده 
 طـرح  هاي شهرداري تهران و در راستاي تحقق راهبردهـاي سـند   ف و مأموريتيـ اهداف سازمان در چارچوب وظا اهداف

  : از اي مصوب پنج ساله شهرداري عبارت است ه جامع شهر تهران و برنامه
مديريت بهينه در امور كاهش ميزان توليد، تفكيك در مبـدأ، بازيافـت مـواد قابـل اسـتفاده، پـردازش، امحـاء و دفـع         

هـا، ارتقـاء سـطح فرهنـگ و مشـاركت       برداري مناسب از منابع مالي حاصله و مـديريت هزينـه   بهداشتي پسماند، بهره
در جهت ارتقاء سالمت و بهداشت عمومي در چارچوب قوانين و مقـررات موضـوعه و طـرح جـامع      عمومي شهروندان

  .مديريت پسماند شهر تهران
  ) : 6( ماده ششم 

  وظايف و اختيارات 
ريزي در جهت ايجاد بسترهاي فرهنگي و اجتماعي مناسب و مورد نياز در جامعه شهري تهران از طريق  برنامه  الف ـ 

هـاي   اندركاران، با استفاده از ظرفيت رسانه رساني جهت باال بردن سطح دانش و آگاهي مردم و دست آموزش و اطالع
هـاي محـالت    جمعي، تبليغات محيطي، مشاركت عمومي شهروندان تهراني و نهادهاي مدني تخصصي بويژه شوراياري

  .در جهت تحقق اهداف سازمان
هاي شهري و بطور  و ساير المان  ي معابر، انهار، سطوح، مبلمانريزي جهت نظافت و رفت و روب، شستشو برنامه ب ـ 

  هاي بخش خصوصي سازي معابر و فضاهاي عمومي شهر تهران با استفاده از ظرفيت كل پاكيزه
كنندگان  كنندگان كاالهاي مصرفي و مصرف ريزي و نظارت بر كاهش توليد پسماند توسط توليدكنندگان و تهيه برنامه  ج ـ 

هـاي عمـومي مـردم و همكـاري      هـاي مشـاركت   در شهر تهران بـا اسـتفاده از ظرفيـت   ) ليه توليدكنندگان پسماندك(كاالها 
  .نهادهاي مدني و دولتي ذيربط

ريزي جهت تفكيك پسماند در مبدأ توليد بـه منظـور ايجـاد ارزش افـزوده بـراي پسـماند، بهبـود كيفيـت          برنامه  د ـ 
گيـري از   ست، و بازگرداندن مواد و انرژي به چرخه توليد و طبيعت با بهـره هاي توليدي كمپو پسماند ورودي به طرح

  .آخرين دستاوردهاي علمي
آوري مطلوب و بهداشتي پسماند از مبادي توليـد، حمـل سـريع و ايمـن آن بـه مراكـز        ريزي در جهت جمع برنامه هـ ـ 

  .هاي بخش خصوصي پردازش و دفع با استفاده از ظرفيت
گيـري از   هـاي پـردازش پسـماند و توليـد كمپوسـت بـا بهـره        هت توسعه و بهبـود فعاليـت كارخانـه   ريزي ج برنامه و ـ 

  .دستاوردهاي علمي و صنعتي داخل و خارج از كشور
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ـ  گـري   ريزي الزم براي جلب سرمايه و مشاركت بخـش خصوصـي و كـاهش تصـدي     بسترسازي، پشتيباني و برنامه  ز 
پژوهشي، توليدي، فنـي و مهندسـي ذيـربط بـه خصـوص توليـد كمپوسـت و        هاي خدماتي، تجاري،  سازمان در فعاليت

  .تبديل مواد
ريزي جهت استفاده از اراضي و اماكن مورد نياز در راستاي تحقق اهداف مورد نظر سـازمان در چـارچوب    برنامه  ح ـ 

  .قوانين و مقررات موضوعه با هماهنگي سازمان امالك و مستغالت شهرداري تهران
ريـزي و مـديريت پسـماندهاي عمرانـي و      و همكاري با نهادهاي دولتي، قضايي و مدني ذيربط در جهـت برنامـه   هماهنگي ط ـ 

هاي هماهنگ از مبدأ توليد و انتقال آن به مراكز پذيرش، جلوگيري از تخليه پسماندهاي مذكور در  ساختماني با ايجاد سيستم
  .اد و يا دفع پسماند با استفاده از ظرفيتهاي بخش خصوصياي شهر تهران و استحصال مو فضاهاي عمومي و يا حاشيه

آالت  آالت تخصصـي اعـم از ماشـين    ريزي جهت مديريت در امر تأمين، تجهيـز و راهبـري ناوگـان ماشـين     برنامه ي ـ 
هـاي   سنگين و بروزرساني آن متناسب با نيازهاي جمعيتي شـهري تهـران در راسـتاي تحقـق مأموريـت      سنگين و نيمه

  .هاي بخش خصوصي ا تأكيد بر نهايت استفاده ممكن از ظرفيتسازمان ب
اخذ اعتبارات و تسهيالت الزم از نظام بانك داخل و خارج از كشور و مؤسسات اعتباري با تأييد شهرداري تهران  ك ـ

  .در قالب بودجه مصوب ساالنه سازمان و در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه
هاي سازمان با هماهنگي كليه  اشخاص حقيقي و حقوقي در ارتباط با اهداف و فعاليت گذاري و مشاركت با سرمايه ل ـ

  .هاي مردمي شهرداري تهران گذاري و مشاركت مراجع مربوطه بويژه سازمان سرمايه
رساني، تهيه آمار و اطالعات مورد نياز، با همكاري مراكز علمي و  هاي كاربردي، آموزش، اطالع انجام پژوهش م ـ
  .گاهي در چارچوب اهداف، وظايف و اختيارات سازماندانش

قوانين و مقررات با رعايت  هاي سازمان انجام معامالت و انعقاد قراردادهاي الزم در چارچوب اهداف و مأموريت ـن 
  .نامه مالي و معامالتي مربوط  موضوعه و آيين

  ): 1(تبصره يكم 
به اخذ مجوز از مراجع قانوني ذيربط داشته باشـد سـازمان موظـف    الذكر نياز  بندهاي فوقچه اجراي هر يك از  چنان

  . باشد به اخذ مجوزهاي الزم مي
  ): 2(تبصره دوم 

تشكيل و مشاركت در ايجاد هر گونه سازمان، شركت و موسسه منوط به اخذ مجوز از شوراي اسالمي شهر تهران و 
  . باشد طي مراحل قانوني مربوط مي

  ) : 7(ماده هفتم 
  مالي سازمان منابع 

  .هاي ساالنه شهرداري بيني شده در بودجه اعتبارات پيش ـالف 
هاي مرتبط با اهداف سازمان با تصويب  الزحمه و كارمزد حاصل از اجراي فعاليتهاي سازمان در زمينه حق ـب 

 .شوراي سازمان

 10در اجراي بند (زمان نامه مصوب شوراي سا دريافت كمك و هديه از اشخاص حقيقي و حقوقي مطابق آيين ـج 
 )ها قانون شهرداري 55ماده 

  فصل سوم 
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  اركان سازمان
  ) : 8(ماده هشتم 

  اركان سازمان 
  شوراي سازمان ـ  الف
  هيأت مديره  ـ  ب
   مدير عامل ـ  ج
  بازرس ـ  د
  ) : 9(نهم ماده 

  تركيب شوراي سازمان 
  )رئيس شورا(شهردار ـ  الف
   معاون ذيربط شهرداريـ  ب
  ماينده وزارت كشورنـ  ج
     هاي مرتبط به پيشنهاد شهردار و تأييد شوراي شهر دو نفر كارشناس متخصص در رشتهـ  د

  ) : 1(تبصره يكم 
تواند با رعايت مقررات، رياست شورا را به يكي از معاونان يا مسئوالن واجد شرايط در شهرداري واگذار  شهردار مي

  .نمايد
   ) :2(تبصره دوم 

  . الزحمه و پاداش اعضاي شورا بر عهده رئيس شورا است ن حقتعيين ميزا
  ):  3(تبصره سوم 

اين ماده بايستي از بين افراد ذيصالح، متخصص، مجرب و باتجربه ) د( و ) ج (نماينده و كارشناسان موضوع بندهاي 
  .كافي و مسلط به امور سازمان تعيين شوند

  ) : 4(تبصره چهارم 
قانوني سازمان بوده كه به همراه هيأت مديره و مدير عامل در حدود وظايف و اختياراتي كه اعضاي شورا، نمايندگان 

  .شوند در اين اساسنامه دارند نسبت به سرمايه و اموال و دارايي سازمان امين محسوب مي
  :)5(تبصره پنجم 

تمديد  و سال خواهد بودمدت عضويت در شوراي سازمان مشروط به تداوم شرايط احراز مقرر در  اساسنامه چهار 
  .باشد عضويت بالمانع مي

  ) :  10( دهم ماده 
  وظايف و اختيارات شوراي سازمان 

  .گذاري و راهبري مسائل كالن سازمان سياست ـالف 
 .ها ها و خط مشي گيري درباره برنامه بررسي و تصميم ـب 

 .ناستماع گزارش ساليانه هيأت مديره و بازرس راجع به امور سازما ـج 
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گيري درباره  ي مالي سازمان بر اساس گزارش هيأت مديره و بازرس و تصميمها صورتبررسي و تأييد  ـد 
 .ها آن

 .بررسي و تأييد بودجه، متمم بودجه، اصالح و تفريغ بودجه سازمان ـهـ 

 .هاي مالي سازمان به منظور استفاده فعال از آن گيري درباره ذخيره تصميم ـو 

 .درباره افزايش يا كاهش سرمايه سازمان و ارائه آن براي تصويب شوراي شهر و تأييد وزارت كشورگيري  تصميم ـز 

 .هاي سازمان در چارچوب قوانين و مقررات نامه بررسي و تصويب آيين ـح 

گيري درباره نحوه مشاركت سازمان با اشخاص، اعم از حقيقي يا حقوقي و استفاده از  بررسي و تصميم ـط 
 .بانكي با رعايت قوانين و مقررات جاري و نحوه هزينه و بازپرداخت آنتسهيالت 

 .هيأت مديره و مدير عاملي انتخاب و تجديد انتخاب اعضا ـي 

و حقوق و مزاياي  تعيين و تصويب حقوق و مزايا و يا حق حضور اعضاي هيأت مديره در جلسات هيأت مديره ـك 
 .الزحمه بازرس مدير عامل و حق

 .اب و تجديد انتخاب بازرس يا بازرسانانتخ  ـل 

  .ارائه پيشنهاد تغيير و اصالح اساسنامه به منظور تصويب در شوراي شهر و تأييد وزير كشور  ـم 
بررسي و تأييد تشكيالت سازمان و واحدهاي تابعه آن كه توسط هيأت مديره و شوراي سازمان تهيه و پس  ـن 

قانون شهرداريها و اخذ تأييديه به وزارت كشور ارسال  54اعمال ماده از تصويب شوراي اسالمي شهر به منظور 
  .شود مي

هاي مالي و معامالتي سازمان و ارائه آن براي تصويب شوراي شهر و تأييد وزارت  نامه بررسي و تأييد آئين  ـس 
  .كشور

داف سازمان ارائه رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير امور و موضوعات پيشنهادي كه در قالب اه  ـع 
  .شود مي
  .پيشنهاد انحالل سازمان به شوراي شهر براي تصويب شوراي شهر و اخذ تأييد وزير كشور  ـف 
مقام ذيحساب به شوراي شهر جهت  معرفي يك نفر كارشناس امور مالي كه داراي تجربه كافي باشد بعنوان قائم  ـ ص

  .تصويب
  ) :  1(تبصره  يكم 

هاي الزم  ارآيي الزم را طبق مفاد اساسنامه نداشته باشد شوراي شهر عنداالقتضاء پس از بررسيدر صورتيكه سازمان ك
  .جهت طي مراحل قانوني انحالل و اخذ ساير تصميمات مراتب به  شهرداري و وزارت كشور اعالم خواهد شد

  ) :  2(تبصره دوم 
و  12/4/1346ها مصوب  نامه مالي شهرداري باشد آئيننامه مالي و معامالتي خاصي نداشته  كه سازمان آئين تا زماني
هاي بعدي آن و رعايت  و اصالحيه 25/1/1355نامه معامالت شهرداري تهران مصوب  هاي بعدي آن و آئين اصالحيه

  .ساير مقررات مربوط مالك عمل خواهد بود
  ) : 11(ماده يازدهم 
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ي مالي و تأييد برنامه و بودجه سال آتي در زمان ها تصورجلسات شوراي سازمان حداقل سالي دو بار براي تأييد 
شود، دعوتنامه جلسه بايد حداقل ده روز قبل از برگزاري جلسه با قيد تاريخ و محل جلسه براي  مقرر تشكيل مي
  . اعضاء ارسال شود

  ) : 1(تبصره يكم 
يا دو نفر از اعضاي شورا به صورت  جلسات شورا خارج از مواعد فوق بنا به تقاضاي مدير عامل يا رئيس هيئت مديره

در اينصورت دستور جلسه شورا را رئيس شورا بر اساس پيشنهاد متقاضي تعيين و . العاده تشكيل خواهد شد فوق
  .نمايد براي اعضاء ارسال مي

  ) : 2(تبصره دوم 
م نرسانند حداكثر يابد و چنانچه در نوبت اول كل اعضاء حضور به جلسات شورا با حضور كليه اعضاء رسميت مي

آيد كه در اين صورت شورا با حضور حداقل سه نفر مشروط بر حضور  روز مجدداً دعوت بعمل مي 15ظرف مدت 
  .رئيس شورا رسميت خواهد يافت

  ):  12(ماده دوازدهم 
ظ شود وظيفه تعيين دستور جلسه، ارسال دعوتنامه، تنظيم و حف كه در اولين جلسه شورا انتخاب مي شورادبير 

  . ها و مستندات شورا را برعهده دارد صورتجلسه
   ) : 13(ماده سيزدهم 

  تركيب هيأت مديره 
  :باشد كه عبارتنداز البدل مي هيأت مديره سازمان مركب از پنج نفر عضو اصلي و يك نفر علي

  .به انتخاب شهردار) مديره رئيس هيأت(معاون شهردار  ـالف 
و تجربه و آشنا به امورسازمان كه به پيشنهاد شهردار و تصويب شوراي  چهار نفر از اشخاص داراي تخصص ـب  

  .البدل مانند اعضاي اصلي خواهد بود نحوه انتخاب عضو علي. شوند سازمان انتخاب مي
    ) :1(تبصره يكم 

  .شوند وانتخاب مجدد آنان بالمانع است سال انتخاب مي) 2(اعضاي هيأت مديره سازمان براي مدت دو 
  ) :  2( دومتبصره 

 . شوند اعضاي هيأت مديره با حكم رئيس شورا منصوب مي

  ) : 14(ماده چهاردهم 
  طرز تشكيل جلسات هيأت مديره  

شود و مصوبات آن با رأي  روز يك بار با حضور نصف بيشتر اعضاء تشكيل ميپانزده جلسات هيأت مديره هر 
  .داالجرا خواهد بو حداقل سه نفر از اعضاء معتبر و الزم

  :  تبصره
چنانچه هريك از اعضاي انتخابي هيأت مديره بيش از سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در طول سال در 

شود و بايد طبق مقررات در خصوص انتخاب عضو  جلسات هيأت مديره شركت نكند مستعفي شناخته مي
  .جايگزين اقدام الزم به عمل آيد

  ) : 15(ماده پانزدهم 
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تواند  چنانچه عضو هيأت مديره نباشد نيز موظف به حضور در كليه جلسات هيأت مديره است و ميمدير عامل 
نظرات خود را نسبت به امور فني، مالي، اداري و ساير موضوعات مرتبط با اساسنامه ابراز نمايد ولي حق رأي 

جانشين وي كه برابر تبصره ندارد چنانچه مدير عامل در معذوريت، مرخصي و يا مأموريت باشد، در اين صورت 
اين  اساسنامه تعيين شده باشد در جلسات بدون حق رأي حضور خواهد )  20(ماده بيستم   "ك"بند )  2(دوم 
  .يافت

  ) :  16(ماده شانزدهم 
اعضاي انتخابي هيأت مديره ممكن است با تشخيص شورا به طور تمام وقت مشغول خدمت شوند و در صورت 

وليت اداره و سرپرستي يكي از واحدهاي اصلي و اساسي سازمان از طرف مدير عامل به تمام وقت بودن مسئ
اعضاي تمام وقت در ساعات اداري حق اشتغال به هيچ نوع كاري را در . محول خواهد شد ها آنعهده هر يك از 

  .خارج از سازمان غير از همكاري آموزشي آن هم با موافقت شورا نخواهند داشت
  ) :  17(ماده هفدهم 

هيچ يك از اعضاي هيأت مديره منفرداً مجاز به انجام امور به نام سازمان نخواهد بود مگر به موجب تصويب 
  .هيأت مديره

  ) :  18(ماده هجدهم 
  وظايف و اختيارات هيأت مديره 

مور با توجه هيأت مديره داراي اختيارات ذكر شده در اين اساسنامه و يا تفويض شده از طرف شورا براي اداره ا
طبق اساسنامه در صالحيت  ها آنباشد مگر در مواردي كه اخذ تصميم درباره  به موضوع و اهداف سازمان مي

  :اهم وظايف و اختيارات هيأت مديره  به شرح زير است. شورا و مدير عامل باشد
د نياز سازمان و پيشنهاد آن بـه  ها و ضوابط مور نامه مالي و معامالتي و ساير دستورالعمل تهيه و تنظيم آيين الف ـ 

  .شوراي سازمان جهت تأييد و تصويب
  :   تبصره

نامه مالي و معامالتي سازمان پس از تصويب شوراي شهر و تأييد وزارت كشور مالك عمل قرار خواهد  آئين
  .گرفت

  ي مالي و گزارش عملكرد سازمان به منظور ارائه به شوراي سازمان ها صورتتهيه و تنظيم  بـ 
بررسي برنامه و بودجه، اصالح و متمم  و تفريغ بودجه ساليانه پيشنهادي مدير عامل و ارائه آن به شوراي  ج ـ

  سازمان 
  ريزي و اجراي مصوبات شوراي سازمان  برنامه د ـ
  بررسي تشكيالت سازمان و پيشنهاد تصويب آن به شوراي سازمان  هـ ـ
  ـ معامالتي سازمان  نامه مالي چوب آئينرسيدگي و تصويب انجام معامالت در چار و ـ
  ها و طرحهاي اجرايي سازمان و پيشنهاد تصويب آن به شوراي سازمان  بررسي و تجديدنظر در برنامهزـ 
انتخاب يك نفر به عنوان مديرعامل از بين خود يا خارج از اعضاء هيأت مديره كه با حكم رئيس شوراي  ح ـ

  .شود سازمان منصوب مي
  .نظارت بر عملكرد سازمان، مديرعامل و نيز حفظ و نگهداري دارايي و اموال سازمان ط ـ
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افتتاح حساب دريافت و پرداخت و ساير حسابهاي مورد نياز سازمان در بانكها با رعايت قوانين و مقررات  ي ـ
  .جاري كشور

باري با رعايت قوانين و مقررات هاي اعت بررسي و پيشنهاد اخذ وام و مشاركت سازمان با بانكها و مؤسسه ك ـ
  .مربوطه  بر اساس بودجه مصوب

تعيين دو نفر از اعضاي هيأت مديره يكي به طور ثابت و ديگر در غياب ايشان براي امضاي اوراق و اسناد  ل ـ
  ) عالوه بر مديرعامل(تعهدآور سازمان 

ها و بودجه  نامه سازمان بر اساس آيين بررسي و تصويب ميزان پاداش و ساير امكانات رفاهي براي كاركنان م ـ
  .مصوب

اقامه، تعقيب و دفاع از هرگونه دعوي در همه مراجع قضايي و غيرقضايي و كليه اختيارات ديگر راجع به امر  ن ـ
دادرسي و تعيين وكيل دعاوي با حق توكيل و عزل وكيل و در صورت نياز با همكاري اداره كل حقوقي شهرداري 

  ه داوري و ارجاع امور ب
  ) :  1(تبصره يكم 

  .هيأت مديره مجاز است بخشي از وظايف خود را با حفظ مسئوليت خويش به مديرعامل تفويض كند
    ) :2(تبصره دوم 

ي مالي و تفريغ بودجه سازمان را همراه با ها صورتهيأت مديره موظف است همه ساله يك نسخه از ترازنامه و 
  .پايان خردادماه سال بعد به بازرس تسليم كند گزارش عملكرد سازمان حداكثر تا

   ) :3(تبصره سوم 
رأي موافق در صورتي معتبر است كه رئيس هيأت  )3(سه مصوبات هيأت مديره به اتفاق آراء و يا حداقل  

  .مديره يكي از آنان باشد
  ) : 4(تبصره چهارم 

باشند قصور ورزند  دار مي اساسنامه عهده چنانچه هريك از اعضاء هيأت مديره در انجام وظايفي كه طبق مفاد
  .تواند با توجه به موارد ذيل پس از سوال نسبت به بركناري وي اقدام كند شورا مي

چنانچه وزارت كشور در نتيجه بازرسي به عملكرد هيأت مديره ايرادي داشته و يا آنرا مغاير مقررات  ـ الف
ئيس شورا موظف است حداكثر تا پانزده روز بعد از دريافت ر. نمايد تشخيص دهد مراتب را به شورا منعكس مي

العاده شورا مطرح و نتيجه را مستدالً اعم از آنكه منجر به ابقاء يا بركناري عضو  موضوع را در جلسه فوق ،نامه
  .هيأت مديره شود، بالفاصله  به وزارت كشور گزارش نمايد

اعتراضي داشته باشند ريك از اعضاء هيأت مديره سازمان چنانچه هريك از اعضاء شورا نسبت به عملكرد ه ـب 
العاده  بر اساس گزارشات واصله جلسه فوقبايستي  بايستي كتباً به رئيس شورا گزارش دهند و رئيس شورا مي مي

رئيس شورا موظف است موارد را به عضو هيأت مديره كه . تشكيل داده و به موضوع رسيدگي نمايدرا شورا 
فرد مورد نظر مكلف است در اولين جلسه شورا كه توسط رئيس شورا  .قرار گرفته ابالغ نمايدمورد سئوال 

فرد مورد سئوال واقع (چنانچه شورا به عضو هيأت مديره . شود حضور بهم رساند و پاسخ ارائه نمايد تعيين مي
  .شود رأي عدم اعتماد داد بالفاصله از سمت خود بركنار مي) شده
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مي تواند استعفاء خود را دو ماه قبل به اطالع رئيس  13ماده ) ب (ضاء هيأت مديره موضوع بند هر يك از اع ج ـ
تواند بعد از يك ماه استعفاي  تواند با استعفاء مخالفت كند و عضو مذكور نيز مي رئيس شورا مي. شورا برساند

داكثر تا پانزده روز نسبت به خود را  مجدداً با درج مهلت يك ماهه اعالم دارد و رئيس شورا موظف است ح
العاده شورا اقدام و موضوع استعفاء را مطرح و عضو جايگزين را معرفي كند، شورا موظف  تشكيل جلسه فوق

  .است قبل از اتمام مهلت دو ماهه عضو مستعفي، نسبت به انتخاب عضو جايگزين اقدام كند
  ): 5( تبصره پنجم 

باشد،  دار مي هيأت مديره باشد كه ضمناً معاونت شهرداري را عهدهچنانچه عضو مورد سوال واقع شده رئيس 
جلسه شورا با حضور بدون حق رأي وي، تشكيل خواهد شد در اين صورت تصميمات با اتقاق آراء يا اكثريت سه 
رأي مشروط بر آنكه يكي از آن سه نفر شهردار باشد اتخاذ خواهد شد و چنانچه رأي بر عدم اعتماد باشد 

هيأت مديره عالوه بر بركناري از رياست هيأت مديره با ذكر تخلفات به هيأت رسيدگي به تخلفات رئيس 
بديهي  است تا تعيين جانشين وي يكي از معاونين شهردار در صورت . اداري شهرداري معرفي خواهد شد

دار  طالع شورا عهدهداشتن پست مصوب سازماني يا يكي از كارشناسان متخصص و مطلع با انتخاب شهردار و با ا
  .وظايف مذكور در هيأت مديره خواهد شد

  ): 19(ماده نوزدهم 
  مدير عامل 

مدير عامل سازمان از افراد ذيصالح كه عالوه بر داشتن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي  با داشتن حداقل 
ت تمام وقت از بين چهارسال سابقه اجرايي در امور شهرداري و تجربه در امور مربوط به سازمان براي خدم

مشروط به داشتن شرايط (هيأت مديره و يا خارج از سازمان ) البدل اعم از اصلي يا علي(انتخابي  ياعضا
  .شود ميبا پيشنهاد شهردار و تصويب شورا براي مدت دو سال انتخاب و با حكم رئيس شورا منصوب ) الذكر فوق
  :   تبصره

  :پذيرد مه ميدوره خدمت مديرعامل درموارد ذ يل خات
چنانچه هر يك از اعضاء هيأت مديره سازمان به عملكرد مدير عامل ايراد و يا اعتراضي داشته باشند،  ـ الف
بايستي مطلب را كتباً به مديرعامل و همچنين به رئيس هيأت مديره تسليم دارند و رئيس هيأت مديره  مي
شود مطرح نمايد، مدير  ل مييضور مدير عامل تشكمديره كه با ح بايستي موضوع را در اولين جلسه هيأت مي

عامل پاسخ خواهد داد و در صورتيكه عضو معترض قانع نشده باشد سوال خود را كتباً به شورا ارسال خواهد 
  . داشت

در اين صورت و همچنين در صورتيكه هريك از اعضاء شورا به عملكرد مدير عامل اعتراض داشته باشند، 
ي بر اساس گزارشات مذكور و يا گزارشات واصله از بازرسي و همچنين بر اساس نظرات بايست رئيس شورا مي

  .تا به موضوع رسيدگي شوددهد العاده شورا را تشكيل  اعالمي وزارت كشور جلسه فوق
رئيس شورا موظف است مطالب مذكور را به مدير عامل ابالغ نمايد، مدير عامل مكلف است در جلسه عادي و يا 

شود حضور يافته  و پاسخ ارائه نمايد و چنانچه شورا به مدير  اده شورا كه توسط رئيس شورا تعيين ميالع فوق
  .شود عامل رأي عدم اعتماد دهد، مديرعامل بالفاصله از سمت خود بركنار مي

  در موارد تعليق طبق مقررات قانوني  ب ـ
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  .خاتمه مدتي كه براي آن دوره انتخاب شده است ج ـ
  .ه فاقد هر يك از شرايط مربوط به انتخاب مديرعامل باشدچنانچ د ـ

  استعفاء يا فوت  يا حجر  هـ  ـ
  ) : 1(تبصره يكم 

در صورت تعليق، فوت، استعفا، حجر، خاتمه خدمت، و يا بركناري مديرعامل، حسب اعالم هيأت مديره يكي از 
ديرعامل را حداكثر به مدت دو ماه مديران يا مسئوالن سازمان با انتخاب رئيس شوراي سازمان وظايف م

  .دار خواهد شد عهده
  ) : 2(تبصره دوم 

تواند با استعفاء  تواند استعفاي  خود را  دو ماه قبل به اطالع رئيس شورا برساند رئيس شورا مي مديرعامل مي
ت يك ماهه استعفاي تواند بعد از يك ماه از تاريخ  استعفاء ، مجدداً با درج مهل مخالفت كند و مديرعامل نيز مي

رئيس شورا موظف است حداكثر قبل از اتمام مهلت يك ماهه، مدير عامل  .رئيس شورا ارائه نمايدبه خود را 
  .جديد را جهت انتخاب به شورا معرفي نمايد

  ): 3(تبصره سوم 
  .باشد ، موظف به تنظيم و امضاء صورتجلسه تحويل و تحول با مديرعامل جديد ميسابقمديرعامل 

  ) : 20(اده بيستم م
  وظايف و اختيارات مدير عامل 

مديرعامل باالترين مقام اداري و اجرايي سازمان است كه بر همـه واحـدهاي تابعـه سـازمان، سرپرسـتي و       ـالف  
ريزي، حسن اجـراي امـور، حفـظ منـافع و سـرمايه و امـوال سـازمان و اجـراي مفـاد           نظارت دارد و مسئول برنامه

  .مديره است و در مقابل اين دو مرجع پاسخگو خواهد بود شوراي سازمان و هيأتاساسنامه و مصوبات 
مديره و اجراي  پيشنهاد بودجه سازمان و برنامه اجرايي آن و اصالحيه، متمم و تفريغ بودجه ساليانه به هيأت ـب  

 .آن پس از تصويب مراجع ذيربط با رعايت مقررات سازمان

هاي الزم براي پيشبرد امور سازمان بر اسـاس مصـوبات هيـأت     و دستورالعمل تهيه و تنظيم هرگونه مقررات ـج  
 .مديره

هاي انضباطي، تشويق و تنبيه دربـاره   اداره امور سازمان و ايجاد هماهنگي ميان واحدهاي تابعه و اتخاذ تصميم ـد  
 .كاركنان بر اساس مقررات

 .انجام امور اداري و استخدامي كاركنان ـهـ 

 .هاي اجرائي كشور ي سازمان در برابر ساير دستگاهنمايندگ ـو 

امضاي همه اسناد و اوراق مالي و تعهدآور، قبولي، تعهد ظهرنويسي، پرداخـت و واخواسـت اوراق تجـاري، وصـول      ـز  
مطالبات، پرداخت ديون و انجام هرگونه معامله اعم از خريد، فروش، اجاره، تغيير و تبديل و فسـخ قراردادهـا، رهـن    

االجرا برحسب مـورد بـه اتفـاق دارنـدگان      تن اموال منقول و غيرمنقول سازمان، تضمين ديون، اجراي اسناد الزمگذاش
 .هاي مالي و معامالتي و ساير مقررات جاري كشور نامه همراه با مهر سازمان و با رعايت آيين ،امضاهاي مجاز

 .نين و مقررات مربوطنظارت بر همه امور سازمان و تطبيق عملكرد سازمان با قوا ـح 

 .اجراي ساير اموري كه طبق مفاد اساسنامه و يا به موجب قوانين موضوعه صرفاً بر عهده مدير عامل است ـط 
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 .اجراي وظايفي كه هيأت مديره به واسطه اختيار خود به مدير عامل تفويض كرده باشد ـ ي

 .و طرح در هيأت مديره و شوراي سازمان تهيه و تنظيم گزارشات مالي و عملياتي سازماني جهت بررسي ـك 

  ) : 1( تبصره يكم 
اداري سازمان به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيأت مديره و زير نظر مديرعامل با رعايت صرفه  معاون مالي و 

  .كند هاي مصوب انجام وظيفه مي نامه و صالح سازمان و مقررات اين اساسنامه و آيين
   ) :2( تبصره دوم 
تواند با تصويب هيأت مديره و به منظور تسريع در امور جاري سازمان، بخشي از اختيارات خود را  ل ميمديرعام

مديره و معاونان سازمان  تفويض نمايد، ليكن اين تفويض اختيار رافع مسئوليت  به هر يك از اعضاي اصلي هيأت
  .نان به عهده او خواهد بودمديرعامل نبوده و مسئوليت حسن اداره امور و حفظ دارايي سازمان همچ

  ) : 21(ماده بيست ويكم 
  . مديره و مديرعامل در برابر سازمان وشهرداري، مسئوليت وكيل در برابر موكل است مسئوليت اعضاي هيأت

   ) :22(ماده بيست ودوم 
سازمان  اعضاي شوراي سازمان، هيأت مديره و مديرعامل حق ندارند در معامالتي كه با سازمان و يا به حساب

قانون )  129(يكصد و بيست و نهم چنين مراعات مفاد ماده  هم. گيرد شركت كنند يا سهيم شوند صورت مي
  .تجارت و قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت الزامي است

  :  تبصره
) 129( ماده ي وابسته به شهرداري از سوي سازمان از شمولها شركتو  ها ناانجام معامالت با مؤسسات، سازم

  .باشند قانون تجارت خارج مي
  )  : 23( ماده بيست وسوم 

  بازرس قانوني 
بازرس و يا بازرسان قانوني توسط شوراي سازمان براي مدت يك سال از بين اشخاص حقيقي با مدارك تحصيلي 

. شود مي انتخاب ميليسانس مرتبط با حداقل پنج  سال سابقه كار و يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رس
رونوشت حكم بازرسي براي شوراي اسالمي شهر و وزارت كشور . هاي بعد بالمانع است تجديد انتخاب وي براي دوره

  .ارسال خواهد شد
  :  تبصره

توان به سمت بازرس سازمان انتخاب  قانون تجارت را نمي)  147( يكصد و چهل و هفتم اشخاص مندرج در ماده
  .نمود

  ) : 24( چهارمماده بيست و
  وظايف بازرس 

ها و بودجه مصوب سازمان و تطبيق آن با  نامه نظارت بر اجراي صحيح مقررات مندرج در اساسنامه، آيين ـالف 
  . نامه قوانين و مقررات آئين

 مديره و در صورت ها و مشاهدات به مديرعامل و هيأت تهيه و ارائه گزارشهاي موردي بر اساس بررسي ـب 
 .ارچوب مقررات جاري همراه با اظهارنظر صريحرئيس شوراي سازمان در چلزوم به 
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ي مالي و تفريغ بودجه و ساير ها صورتهاي پيشنهادي و ترازنامه و  بررسي و اظهارنظر درباره بودجه ـج 
 .گزارشهاي سازمان

هاي  درآمد و هزينهبازرس و يا بازرسان سازمان موظفند هر ماهه گزارش كتبي از عملكرد سازمان و حساب  ـد 
را تهيه و همراه با اظهارنظر صريح در ارتباط با تطبيق قوانين و مقررات را به رئيس شوراي سازمان ارائه و  آن

بديهي است چنانچه در گزارش ارائه شده ابهامات و يا . را به شوراي اسالمي شهر ارسال نمايد رونوشت آن
موضوع را در  ،حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ ارسال گزارشنواقصي قيد شده باشد هيأت مديره موظف است 

 .شود رسيدگي و نتيجه را گزارش نمايد جلسه هيأت مديره كه با حضور مديرعامل تشكيل مي

  .استفاده از خدمات كارشناسان رسمي و خبره به منظور انجام وظايفي كه بر عهده اوست ـهـ 

 .قانون تجارت)  161(تناد ماده اظهارنظر درمورد افزايش سرمايه به اس ـو 

و رعايت  ها پرداختها و  رسيدگي به هرگونه اقدامات مالي سازمان به منظور حصول اطمينان از صحت دريافت ـز 
 .مقررات و بودجه مصوب

قانون ) 71(ماده هفتاد و يكم )  30(موضوع بند « ران همكاري با حسابرسان منتخب شوراي اسالمي شهر ته ـح 
و ) و اصالحات بعدي آن 1375و انتخاب شهرداران مصوب  شهر، وظائف و انتخابات شوراهاي اسالمي تشكيالت

 .بازرسان اعزامي وزارت كشور

  ) : 1(تبصره يكم 
چنين كليه كاركنان سازمان موظف به پاسخگويي در برابر  مديرعامل و هر يك از اعضاي هيأت مديره و هم

وع اسناد و مدارك و اوراق و اطالعات شفاهي يا كتبي مورد نياز بازرس را بازرس بوده و مكلفند موقع و  هرن
 . بالفاصله در اختيار وي قراردهند

  ) : 2(تبصره دوم 
  .بررسي و مطالعه اسناد و مدارك بايد به نحوي انجام گيرد كه موجب وقفه در امور جاري سازمان نشود

   ) :3(تبصره سوم 
پيشنهادي و ترازنامه و حساب سود و زيان و تفريغ بودجه بايد دست كم ده روز هاي بازرس درباره بودجه  گزارش

اي  قبل از جلسه شوراي سازمان در اختيار رئيس و اعضاي شوراي سازمان و رئيس هيأت مديره قرار گيرد و نسخه
  .نيز به شوراي شهر و شهرداري تسليم شود

  ): 4(تبصره چهارم 
سلب شرايط و يا عدم قبول مسئوليت بازرسي در اجراي وظايف محوله،  در صورت معذوريت، فوت، استعفاء،

  .شوراي سازمان موظف است بالفاصله در خصوص انتخاب بازرس جديد اقدام كند
  ): 5( تبصره پنجم 

تواند نظرات خود را كتباً به  بازرس حق مداخله در امور اجرايي، اداري و معامالت سازمان را ندارد ولي مي
  .مديره و شوراي سازمان ابالغ نمايد و هيأتمديرعامل 

  ) : 6(تبصره ششم 
  .هاي بازرس بر اساس قانون تجارت است ساير وظايف، اختيارات و مسئوليت

  ):7(تبصره هفتم 
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قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي )  71(ماده هفتاد و يكم )  30(س سازمان در اجراي بند حسابر
و اصالحات بعدي آن توسط  شوراي شهر، از بين مؤسسات  1375شهرداران مصوب  اسالمي كشور و انتخاب

مديره موظف است ضمن عقد قرارداد با  حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي انتخاب خواهد شد و هيأت
حسابرس مكلف است گزارش خود را مستقيماً به شوراي اسالمي شهر . الزحمه ايشان را بپردازد حسابرس، حق

  .ئه نمايدارا
  : فصل چهارم

  مقررات مالي سازمان 
  ) :  25(ماده بيست وپنجم 

  .يابد سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال شروع و در پايان اسفندماه همان سال خاتمه مي
  ) : 26(ماده بيست وششم 

سازمان در موعد مناسب به  اي را اتخاذ كنند كه برنامه و بودجه سال آتي مديرعامل و هيأت مديره بايد شيوه
تأييد شوراي سازمان رسيده و متعاقب آن در موعد قانوني براي تصويب به همراه بودجه شهرداري به شوراي 

  . شهر ارسال شود
  ) : 27(ماده بيست وهفتم 

قانون تشكيالت ، وظايف )  71( ماده)  12( كليه درآمدهاي سازمان در حسابي كه با رعايت تبصره ذيل بند
افتتاح مي شود و بر طبق قوانين   1/3/75شهرداران مصوب  انتخاب و انتخابات شوراهاي اسالمي كشورو

  .مربوطه هزينه خواهد شد
  ) : 28( ماده بيست وهشتم 

دخل و تصرف در وجوه و  اموال سازمان به منزله دخل و تصرف در وجوه و اموال عمومي و شهرداري بوده و 
  .قررات مربوطه تحت تعقيب قرار خواهند گرفتمتخلفين بر طبق قانون و م

  : فصل پنجم
 ساير مقررات و انحالل 

  ):  29( ماده بيست ونهم 
كليه مكاتبات سازمان با امضاي مدير عامل در غياب او به امضاي جانشين وي كه با اطالع هيأت مديره تعيين 

  .شود و همراه با مهر سازمان معتبر خواهد بود مي
  ):  30( ماده سي ام 

هاي سازمان در روزنامه رسمي كشور و يكي از جرايد كثيراالنتشار كشور درج خواهد  ها و اطالعيه كليه آگهي
  .شد

  ) : 31( ماده سي ويكم 
  انحالل سازمان 

  :شود در موارد زير سازمان منحل مي
ستند بازرس قانوني تخلف از مفاد اساسنامه و يا قوانين و مقررات جاري كشور به استناد گزارشات مـ  الف

  .سازمان و حسابرس منتخب شوراي شهر و تصويب شوراي اسالمي شهر و تأييد وزارت كشور
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  مديره و تأييد شوراي سازمان و تصويب شوراي شهر  پيشنهاد هيأت ـ ب
  ) : 32(ماده سي و دوم 

ه نمايندگي شهرداري و اي مركب از مديرعامل، نماينده شوراي سازمان ب در صورت انحالل سازمان هيأت تصفيه
  .گيرد نماينده شوراي شهر مسئوليت تصفيه حساب و تأديه ديون به همه اشخاص حقيقي و حقوقي را بعهده مي

  ) : 33(ماده سي و سوم 
و  11/4/1334بيني نشده است بر طبق قانون شهرداري مصوب  ساير مواردي كه در اين اساسنامه پيش

مقررات جاري كشور عمل خواهد شد ضمناً چنانچه در قوانين و مقررات  اصالحات بعدي آن و ساير قوانين و
بيني شده باشد كه در اين اساسنامه قيد  موضوعه اختياراتي راجع به امور سازمان براي شوراي اسالمي شهر پيش

هر را نشده باشد مسئولين سازمان موظفند عالوه بر رعايت مفاد اساسنامه در اين گونه موارد مصوبات شوراي ش
  .اخذ نمايند

  ) : 34(ماده سي و چهارم 
  تبصره، )  39( سي و نه  ماده و)  34( سي و چهار فصل و)  5( پنجاين اساسنامه مشتمل بر 

قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب )  71(هفتاد و يكم  ماده)  15(در اجراي بند 
پس از باشد و  ممهور به مهر شوراي اسالمي شهر تهران ميمي شهر تهران رسيده و شهرداران به تصويب شوراي اسال
  .باشد طي مراحل قانوني الزم االجرا مي


