
 تره بار شهرداری تهرانه و زمان مدیریت میادین میوسا اساسنامه
 

 اول  فصل

 ( 1)  یکم  ماده

  در  نظر تجدید لزوم و تهران  شهر در بار تره و میوه میادین  امور با مرتبط امور مدیریت و سازماندهی منظور به

 تاریخ  به 16369/34 شماره  مصوبه موضوع تهران شهرداری  بار تره و میوه میادین مدیریت سازمان اساسنامه

(  15)  پانزدهم  بند  و  شهرداری  قانون(   84)  چهارم  و  هشتاد  ماده  اجرای  در  اساسنامه  این   کشور  وزارت  1370/9/30

  مصوب   شهرداران  انتخاب  و  کشور   اسالمی   شوراهای  انتخابات  و  وظایف   تشکیالت،  قانون(  71)  یکم  و  هفتاد  ماده

 .شود می قبلی اساسنامه  جایگزین زیر  شرح به 1375 سال

 ( 2)  دوم  ماده

 تعاریف 

  موسسات   مناطق،  اجرایی،  و   ستادی  های  حوزه  از  اعم  مربوطه  واحدهای  کلیه  و  تهران  شهرداری  رمنظو:  شهرداری

 .است  تابعه شرکتهای و  وابسته سازمانهای  و

 . است تهران شهرداری بار تره و  میوه میادین مدیریت سازمان منظور: سازمان

 .است  تهران شهر اسالمی  شورای منظور: شهر شورای

  به  متعلق  مستقیم غیر یا  مستقیم طور به  آنها سرمایه یا سهام  %50 از  بیش که است شرکتهایی : تابعه شرکتهای

 . باشد می شهرداری

 (  3)  سوم ماده

 سازمان  مشخصات

  مطابق   که  است  شهرداری  به  وابسته  و  انتفاعی  غیر  سازمانی  تهران،  شهرداری  بار  تره  و   میوه   میادین  مدیریت  سازمان

  تأسیس تاریخ  از آن فعالیت  مدت و تهران شهر سازمان این اصلی مرکز. کند می فعالیت اساسنامه این مفاد با

 .است نامحدود

  رعایت با تواند  می سازمان باشد، شهرداری  نیاز  بر مازاد سازمان  تخصصی  توانمندیهای که صورتی در  : تبصره

  اشخاص  به بعدی  اولویت در و آنها وابسته شرکتهای و سازمانها کشور، شهرداریهای سایر به مقررات و قوانین

  نامه  آیین  اساس  بر  و  سازمان  مدیره  هیأت  موافقت  با  باید  خدمات  ارائه.  نماید  ارائه  خدمات  دیگر  حقوقی  و  حقیقی

 .پذیرد  صورت رسد،  می سازمان شورای  تصویب به که  هایی

 ( 4)  چهارم   ماده 

  راهبردهای تحقق راستای در و تهران شهرداری  های مأموریت  و وظایف  چارچوب در سازمان  اهداف: اهداف

 : از عبارتند  شهرداری ساله پنج  مصوب های  برنامه و تهران شهر جامع طرح سند

  های  فرآورده سایر و  بار تره  و  میوه مناسب قیمت با و مطلوب سالم، تأمین  و مستقیم عرضه  شرایط نمودن فراهم 

  زیست  های  شاخص رعایت بر  تأکید با آبزیان  و  طیور دام،  باغی، زراعی،  از  اعم آبزی، و  دامی و کشاورزی 

 تولیدکنندگان  کنندگان،  مصرف  از  حمایت  جهت  در  شده  عرضه  های  فرآورده  سالمت  و  کیفی  بهداشتی،  محیطی،

 .ها  فرآورده گونه  این کنندگان توزیع و تأمین و



 ( 59)  پنجم  ماده

 : اختیارات  و وظایف

  تره  و میوه میادین کلیه کیفی و کمی توسعه و ساماندهی جهت در ریزی برنامه و کاربردی بررسی مطالعه، -الف

  موضوعه   مقررات  و  قوانین  چارچوب  در  محلی  و  ای  منطقه  شهری،  عملکرد  های  مقیاس  در  محصوالت  عرضه  و  بار

 .تهران شهر اسالمی شورای مصوبات ویژه به

  تأسیسات صنایع، فروشی، عمده های سامانه توسعه و  ساماندهی خصوص در ریزی برنامه و بررسی مطالعه، -ب

  موارد  سایر  و  انبارها  و ها  سردخانه  غذایی، صنایع بندی بسته  و  بندی درجه  کارخانجات مانند  پشتیبانی و جانبی

  با  و خصوصی  بخش  گذاری سرمایه  و  مشارکت ظرفیت از  استفاده با سازمان مأموریتهای و اهداف  با مرتبط

 .ذیربط مدنی و عمومی دولتی،  نهادهای کلیه همکاری 

  و طیور  دامی،  باغی،  زراعی،  های فرآورده  کلیه توزیع و نگهداری  تهیه، امر در تسهیل  جهت ریزی برنامه -ج

  و  مأموریتها با مطابق تهران، شهر سطح  در بهینه توزیع منظور به تهران شهر جمعیتی نیازهای با متناسب آبزیان

 .مربوطه های  تعاونی و صنفی عمومی، ، دولتی نهادهای  همکاری  و تعامل با سازمان اهداف

  های  فرآورده و محصوالت و بار تره و میوه میادین مدیریت  جهت در کیفی و کمی نظارت و ریزی برنامه -د

 . شده یاد میادین به کنندگان مراجعه  و شهروندان  حقوق رعایت  بر تأکید با و کشاورزی 

  در  کشاورزی  های فرآورده و  بار تره  و میوه  میادین عرضه   موقت مراکز ایجاد جهت در نظارت و ریزی  برنامه -ه

 . خاص های مناسبت

  بار   تره   و   میوه   مرکزی   میدان  در   نیا   مورد  عمومی   و   خدماتی  های   سرانه   کیفی   و  کمی  توسعه  جهت   ریزی   برنامه   -و

  درجه  و بندی بسته صنایع جمله از پشتیبان صنایع سایر انبار، سردخانه، ایجاد خدمات از اعم اصلی میادین سایر و

  استفاده   نهایت   با   شده  یاد  میادین   با  متناسب  نیاز   مورد  رفاهی  اماکن   همچنین  مرتبط،  موارد  سایر  و  دام   خوراک   بندی

 . ذیربط مدنی نهادهای و خصوصی بخش ظرفیتهای  از ممکن

  آسان  دسترسی منظور به کشاورزی  های فرآورده و محصوالت عرضه روز بازارهای و میادین توسعه و ایجاد -ز

 محوری  محله رویکرد  با شهر مختلف نقاط در کنندگان مصرف

  و   عرضه  نقل،  و  حمل  بندی،  بسته  فرآوردی،  نگهداری،  تأمین،  مراحل  کلیه  بر  بهداشتی  و   کیفی  نظارت  اعمال  -ح

  نظارتی  های  قابلیت از استفاده با سازمان بازارهای و  میادین در  کشاورزی  های  فرآورده  و محصوالت  توزیع 

  در  و زمینه این در غیرمجاز اقدامات از جلوگیری جهت پروتئینی مواد بهداشتی و کیفی کنترل های آزمایشگاه

 از استفاده بر تأکید با بهداشتی  و محیطی زیست های شاخص رعایت با و موضوعه مقررات و ضوابط چارچوب

 . خصوصی بخش  های ظرفیت

  قربانگاه   لزوم   صورت  در  و  طیور  و  دام   بهداشتی   عرضه  مراکز  کیفی  و  کمی   توسعه  جهت  نظارت   و   ریزی  برنامه  -ط

  به  و شهروندان نیاز به توجه با الزم بهداشتی و محیطی زیست شاخصهای رعایت با شهر نیاز مورد مناطق در

  بخش  ظرفیتهای از استفاده با  و موضوعه  مقررات و قوانین  چارچوب  در و فرهنگ و مذهبی مختلف مناسبتهای

 . ذیربط مراجع کلیه همکاری و  هماهنگی  با و خصوصی



  کنندگان  توزیع و کنندگان تأمین تولیدکنندگان، به  غرف  واگذاری و اجاره  ایجاد، جهت ریزی برنامه  -ی

  شهر  اسالمی   شورای   مصوب  های  دستورالعمل   و   ها   نامه  آیین   چارچوب  در  کشاورزی  های  فرآورده   و   محصوالت

 .موضوعه  ضوابط  سایر و تهران

  قوانین  چارچوب  در  سازمان های   مأموریت و اهداف   چارچوب  در  الزم  قراردادهای  انعقاد  و معامالت  انجام  -ک

 . مربوط معامالتی و مالی های نامه آئین  ویژه به  و موضوعه مقررات و

  شهرداری  تأیید با اعتباری موسسات و کشور  از خارج و داخل بانک نظام از  الزم تسهیالت  و اعتبارات اخذ -ل

 .موضوعه مقررات و قوانین  چارچوب در  و سازمان ساالنه  مصوب بودجه قالب در  تهران

  غذایی  صنایع   و   بندی  بسته   کارخانجات  و  تأسیسات  انبارها،  ها،  سردخانه  ایجاد  امر   در  تسهیل   جهت  ریزی  برنامه  -م

 . نیاز مورد میادین سایر و اصلی   میادین در  خصوصی  بخش ظرفیت از استفاده با

  هماهنگی   با  سازمان  های  فعالیت  و   اهداف  با  ارتباط   در  حقوقی   و   حقیقی  اشخاص   با  مشارکت   و   گذاری  سرمایه   -ن

 . تهران شهرداری مردمی  مشارکتهای و گذاری سرمایه  سازمان ویژه به مربوطه  مراجع کلیه

  همکاری   با  تابعه  کارگران  و  کارکنان  اموزش  و  نیاز  مورد  اطالعات  و  آمار  تهیه  کاربردی،  های  پژوهش  انجام  -س

 سازمان  اختیارات  و وظایف اهداف،  چارچوب  در دانشگاهی و علمی مراکز

  سازمان  تهران، استان بازرگانی سازمان ویژه به ذیربط عمومی و دولتی نهادهای کلیه با همکاری و هماهنگی -ع

  های  فرآورده و  محصوالت کلیه نرخ  تعیین جهت مربوطه  صنفی  نهادهای و تهران  استان کشاورزی  جهاد

  نظارت   اعمال  و  سازمان  پوشش  تحت  بازارهای  و   میادین  سطح   در   فروشی  خرده  صورت  به  عرضه   قابل  کشاورزی 

 .مذکور  میادین کلیه  در شده تعیین های قیمت اجرای بر دقیق

  عرضه   میادین  از  بهینه  استفاده  و  نظارت  جهت  شهروندان  عمومی  مشارکت  سطح   ارتقاء  جهت  در  ریزی  برنامه  -ف

  شورایاری   ویژه  به  ذیربط  مدنی  نهادهای  مشارکتی  های  قابلیت  از  استفاده  با  کشاورزی  های  فرآورده  و  محصوالت

 . سازمان مأموریتهای و اهداف تحقق راستای   در محالت های

  تشویقی تسهیالت با( ارگانیک) طبیعی محصوالت ارائه به بار تره و میوه میادین غرف از بخشی اختصاص -ص

  مقررات  و قوانین سایر و تهران شهر اسالمی شورای مصوبات  چارچوب در غرف اجاره  در مناسب تخفیف نظیر

 . موضوعه

  مربوط   بازرگانی  و  مالی  عملیات  انجام  و  قرارداد  انعقاد  به  مجاز  خود  اهداف  به  دستیابی  راستای  در  سازمان:  تبصره

 .باشد می جاری مقررات و قوانین رعایت با

 : دوم  فصل

 ( 6)  ششم  ماده

  عنوان   هر  به  که  منقول  غیر  و  منقول  از  اعم  اموال  ارزش  و  اولیه  شده  واریز  نقد  وجوه  از   است  عبارت  سازمان  سرمایه

 .آمد خواهد در آینده در یا و آمده  در  سازمان مالکیت به

 ( 1)  یکم  تبصره 

  سازمان   حسابهای  در  اساسنامه  این  تصویب  تاریخ   تا  آنها  ریالی   ارزش  که  سازمان  های  دارایی  و  اموال  کلیه  فهرست

 مسئولین  توسط تأیید و ارزیابی از پس و تهیه سازمان توسط سال یک مدت ظرف حداکثر باید است، نشده ثبت



  آن از ای نسخه و منظور سازمان ثابت های دارایی و سرمایه حساب به و ثبت سازمان دفاتر در شهرداری ذیربط

  ای  نسخه همچنین و  شهرداری در ذیربط مسئول کل ادارات به  شهرداری های  حساب در  نگهداری  و  ثبت جهت

 .شود ارسال شهر  شورای به نیز

 ( 2)  دوم  تبصره 

 .باشد نمی غیر  به  انتقال قابل و بوده  شهرداری به  متعلق فوق سرمایه کل

 ( 3)  سوم تبصره 

  تعهدات  و دیون و مطالبات همچنین و منقول غیر و  منقول از اعم ها دارایی کلیه سازمان، انحالل صورت در

 .میشود منتقل شهرداری به سازمان

 ( 7)  هفتم  ماده

 سازمان  مالی منابع 

 .شهرداری ساالنه های بودجه  در شده  بینی پیش اعتبارات  -الف

  تصویب   با  سازمان  اهداف  با  مرتبط  های  زمینه  در  سازمان  های  فعالیت  اجرای  از  حاصل  کارمزد  و  الرحمه  حق  -ب

 . سازمان شورای

 .سازمان شورای مصوب نامه  آیین مطابق حقوقی و حقیقی اشخاص  از   هدیه و کمک  دریافت -ج

 : سوم فصل

 ( 8)  هشتم  ماده

 سازمان  شورای  - الف

 مدیره  هیأت -ب

 بازرس  -ج

 ( 9)  نهم  ماده

 سازمان  شورای ترکیب 

 ( شورا رئیس) شهردار -الف

 شهرداری  ذیربط معاون -ب

 کشور  وزارت نماینده -ج

 شهر  شورای تأیید و  شهردار پیشنهاد به مرتبط های  رشته  در متخصص کارشناس نفر دو -د

 ( 1)  یکم  تبصره 

  شهرداری  در شرایط واجد مسئوالن  یا معاونان از یکی به  را شورا  ریاست مقررات، رعایت  با تواند  می  شهرداری

 . نماید واگذار

 ( 2)  دوم  تبصره 

 .شوراست رئیس عهده بر شورا  اعضای  پاداش و الزحمه  حق میزان تعیین

 

 

 



 ( 10)  دهم  ماده

 سازمان  شورای اختیارات   و وظایف

 سازمان  کالن مسائل راهبری  و گذاری سیاست -الف

 ها  مشی خط و ها  برنامه درباره گیری تصمیم و بررسی  -ب

 سازمان  امور به  راجع  بازرس و مدیره هیأت سالیانه گزارش  استماع -ج

 آنها   درباره  گیری  تصمیم  و  بازرس  و  مدیره  هیأت  گزارش  اساس  بر  سازمان  مالی  صورتهای  تصویب  و  بررسی  -د

 سازمان  بودجه تفریغ و اصالح  بودجه، متمم بودجه، تأیید و بررسی -ه

 آن  از فعال استفاده  منظور به سازمان مالی های ذخیره درباره  گیری تصمیم -و

 سازمان  سرمایه  کاهش یا افزایش  درباره گیری تصمیم -ز

 مقررات  و قوانین چارچوب در سازمان های  نامه آیین تصویب و  بررسی -ح

  از  استفاده  و  حقوقی  یا حقیقی از  اعم  اشخاص، با سازمان مشارکت نحوه درباره گیری  تصمیم  و بررسی  -ط

 . جاری مقررات و قوانین رعایت  با بانکی تسهیالت

 مدیره  هیأت  اعضای انتخاب تجدید و انتخاب -ی

  و حقوق و مدیره هیأت جلسات در مدیره هیأت اعضای حضور حق یا و مزایا و حقوق تصویب و تعیین -ک

 بازرس  الزحمه حق  و عامل  مدیر مزایای 

 بازرسان  یا  بازرس انتخاب  تجدید و انتخاب -ل

 شهر  شورای در  تصویب منظور به اساسنامه اصالح   و تغیر پیشنهاد ارائه -م

 ( 11)  یازدهم  ماده 

  برگزاری   از  قبل  روز  ده  حداقل  باید  ها  جلسه  دعوتنامه.  شود  می  تشکیل  بار  یک  ماه  6  هر  سازمان  شورای  های  جلسه

 .باشد شده  ارسال اعضا   برای جلسه

 ( 1)  یکم  تبصره 

  به  شورا  اعضای  از  نفر دو  یا مدیره هیئت رئیس  یا  عامل مدیر  تقاضای  به  بنا فوق  مواعد  از  خارج شورا  جلسات

 متقاضی  پیشنهاد  اساس  بر  شورا   رئیس  را  شورا  جلسه   دستور   صورت  این  در.  شد  خواهد  تشکیل  العاده  فوق  صورت

 . نماید می تعیین

 ( 2)  دوم  تبصره 

 حداکثر  نرسانند،   هم  به  حضور   اعضا   کل  اول   نوبت   در  چنانچه   و   یابد  می  رسمیت  اعضا  کلیه   حضور   با  شورا   جلسات

  بر مشروط نفر سه حداقل حضور با شورا صورت این در که آید می عمل به دعوت مجدداً روز 15 مدت ظرف

 . شد خواهد  تشکیل مذکور شورای دیگر نفر دو و شورا رئیس  حضور

 ( 12)  دوازدهم  ماده

  حفظ  و تنظیم  دعوتنامه، ارسال  ،  جلسه دستور  تعیین وظیفه شود، می انتخاب شورا  جلسه  اولین  در  که  شورا دبیر

 .دارد عهده بر را   شورا مستندات  و ها  صورتجلسه

 

 



 ( 13)  سیزدهم  ماده

 سازمان مدیره هیأت  ترکیب 

 : از عبارتند  که باشد می البدل علی نفر یک  و اصلی عضو نفر پنج  از  مرکب سازمان مدیره هیأت

 ( مدیره هیأت  رئیس) شهرداری ذیربط معاونت -الف

  شورای   تصویب   و   شهردار  پیشنهاد  به   که   سازمان  امور  به  آشنا  و  تجربه   و  تخصص   دارای  اشخاص  از  نفر  چهار   -ب 

 .بود خواهد اصلی  اعضای مانند البدل  علی عضو  انتخاب نحوه. شوند می انتخاب سازمان

 ( 1)  یکم  تبصره 

 . است بالمانع آنها  مجدد انتخاب و شوند می انتخاب  سال 2 مدت برای سازمان مدیره هیأت اعضای

 ( 2)  دوم  تبصره 

 . شوند می منصوب شهردار  حکم با مدیره هیأت اعضای

 ( 14)  چهاردهم  ماده

 مدیره  هیأت  اختیارات   و وظایف

  توجه  با امور اداره برای شورا طرف از شده تفویض یا  و  اساسنامه این در شده ذکر اختیارات دارای  مدیره هیأت

  شورا   صالحیت  در  اساسنامه  طق   آنها  درباره  تصمیم  اخذ  که  مواردی  در  مگر  باشد  می  سازمان   اهداف  و  موضوع   به

 : است زیر شرح به  آن اهم   که باشد عامل  مدیر و

 . سازمان شورای به آن تصویب پیشنهاد و سازمان نیاز مورد های  نامه آیین  کلیه تهیه -الف

 .سازمان  شورای به ارائه  منظور به  سازمان عملکرد  گزارش و مالی صورتهای تنظیم و تهیه -ب

 . سازمان  شورای  به  آن  ارائه  و  عاملمدیر  پیشنهادی  سالیانه  بودجه  تفریغ  و  متمم  و  اصالح  بودجه،  و  برنامه  بررسی  -ج

 .سازمان شورای مصوبات اجرای و  ریزی برنامه -د

 . سازمان شورای به آن تصویب پیشنهاد و  سازمان تشکیالت بررسی -ه

 معامالتی  - مالی نامه آیین  چارچوب  در معامالت  انجام تصویب  و رسیدگی  -و 

 .سازمان شورای به  آن تصویب پیشنهاد و سازمان اجرایی طرحهای  و ها برنامه در نظر تجدید و بررسی -ز

  در  قراردادی کار سابقه سال هشت حداقل فعالیت سابقه با یا و شهرداری رسمی شاغلین از نفر یک انتخاب -ح

 .شود می منصوب  شورا رئیس  حکم  با که عامل مدیر  عنوان   به تهران شهرداری

 .سازمان اموال و  دارایی نگهداری و حفظ نیز و عامل  مدیر سازمان، عملکرد بر نظارت  -ط

  مقررات  و  قوانین رعایت با بانکها  در  سازمان  نیاز  مورد حسابهای سایر  و  پرداخت و  دریافت حساب  افتتاح -ی 

 . کشور جاری

  مقررات  و قوانین رعایت با اعتباری های موسسه و بانکها با سازمان مشارکت و وام اخذ پیشنهاد و بررسی -ک

 .مصوب بودجه اساس بر مربوط

 ( عامل مدیر بر عالوه) سازمان  تعهدآور اسناد و  اوراق  امضای  برای مدیره هیأت اعضای  از یکی  تعیین -ل

  بودجه و ها نامه آیین اساس بر سازمان کارکنان برای رفاهی امکانات  سایر و پاداش میزان تصویب و بررسی  -م

 .مصوب



  امر  به راجع دیگر اختیارات کلیه و غیرقضایی و قضای مراجع همه در دعوی هرگونه از دفاع و تعقیب اقامه، -ن

  شهرداری   حقوقی   کل  اداره   همکاری  با  نیاز  صورت  در  و  وکیل  عزل   و  توکیل  حق  با  دعاوی   وکیل  تعیین  و  دادرسی 

 . داوری به امور ارجاع و

 ( 1)  یکم  تبصره 

 . کند تفویض عامل  مدیر به خویش مسئولیت حفظ با را خود  وظایف از بخشی  است مجاز مدیره هیأت

 ( 2)  دوم  تبصره 

  با  همراه  را  سازمان بودجه تفریغ و  مالی صورتهای  و ترازنامه از  نسخه  یک ساله  همه است  موظف مدیره هیأت

 .کند تسلیم  بازرس به بعد سال ماه خرداد پایان تا حداکثر  سازمان عملکرد گزارش

 ( 15)  پانزدهم  ماده

 با آن مصوبات و شود می تشکیل اعضا از تن 4 کم دست حضور با بار یک روز 15 هر مدیره هیأت های جلسه

 . بود خواهد  االجرا الزم  و معتبر اعضاء  از تن سه حداقل رأی 

  طول  در متناوب جلسه پنج  یا و  متوالی جلسه سه از بیش مدیره،  هیأت حقیقی اعضای از یک  هر چنانچه: تبصره

  انتخاب  خصوص در مقررات  طبق باید و شود می شناخته مستعفی نکند، شرکت مدیره هیأت های جلسه در سال

 .آید عمل  به الزم  اقدام جایگزین  عضو

 ( 16)  شانزدهم  ماده

 عامل  مدیر  اختیارات   و وظایف

  نظارت   و  سرپرستی  سازمان،  تابع  واحدهای  همه  بر  که  است  سازمان  اجرایی  و  اداری  مقام   باالترین  عامل  مدیر  -الف

  و  اساسنامه مفاد اجرای و سازمان اموال و سرمایه و منافع حفظ امور، اجرای حسن ریزی، برنامه مسئول و دارد

 .بود خواهد پاسخگو مرجع دو این مقابل در  و است  مدیره هیءت   و سازمان شورای  های مصوبه

  اجرای  و مدیره هیأت به  سالیانه بودجه تفریغ و متمم اصالحیه، و  آن اجرایی  برنامه و سازمان بودجه پیشنهاد -ب

 .سازمان مقررات رعایت با ذیربط مراجع تصویب  از پس آن

 مدیره   هیأت   مصوبات  اساس  بر  سازمان   امور   پیشبرد  برای  الزم   های دستورالعمل  و  مقررات  هرگونه  تنظیم   و  تهیه   -ج

  درباره  تنبیه و تشویق انضباطی، های تصمیم اتخاذ و تابعه  واحدهای میان هماهنگی ایجاد و سازمان امور اداره  -د

 .مقررات اساس بر کارکنان

 .کارکنان استخدامی  و اداری امور   انجام -ه

 .کشور اجرایی دستگاههای سایر برابر  در سازمان نمایندگی -و 

  تجاری،  اوراق واخواست و  پرداخت نویسی، ظهر  تعهد قبولی، آور، تعهد و مالی اوراق  و اسناد همه امضای -ز

  رهن،   قراردادها،  فسخ   و  تبدیل  و  تغییر  اجاره،  خرید،  از  اعم  معامله  گونه  هر  انجام  و  دیون  پرداخت  مطالبات،  وصول

  اتفاق  به  مورد حسب بر االجرا الزم  اسناد اجرای دیون،  تضمین سازمان، منقول غیر و منقول اموال گذاشتن

  جاری  مقررات سایر و معامالتی و مالی هاینامه آیین رعایت با و سازمان مهر با همراه مجاز امضاهای دارندگان

 .کشور

 . مربوط مقررات و قوانین با سازمان عملکرد تطبیق و سازمان امور  همه بر  نظارت -ح 

 . است عامل  مدیر عهده  بر صرفاً تجارت قانون موجب  به یا و اساسنامه مفاد طبق  که اموری  سایر اجرای  -ط



 .باشد کرده تفویض  عامل  مدیر به  خود اختیار  واسطه به مدیره  هیأت   که وظایفی اجرای -ک

  اختیارات   از   بخشی سازمان، جاری  امور   در  تسریع  منظور به و مدیره  هیأت   تصویب  با تواند  می  عامل  مدیر : تبصره

  تفویض  این  لیکن. نماید تفویض  سازمان  مالی  اداری معاون و مدیره  هیأت اصلی  اعضای از یک هر به را خود

  او  عهده به  همچنان سازمان دارایی  حفظ و  امور  اداره حسن  مسئولیت و نبوده  عامل مدیر  مسئولیت  رافع اختیار

 .بود خواهد 

 ( 17)  هفدهم  ماده

 . است موکل برابر در وکیل مسئولیت شهرداری، و  سازمان برابر در عامل  مدیر و  مدیره هیأت  اعضای مسئولیت

 ( 18)  هجدهم  ماده

  سازمان  حساب به  یا و سازمان با که  معامالتی در ندارند حق  عامل مدیر و مدیره هیأت  سازمان، شورای  اعضای

  قانون ( 129) نهم و بیست و یکصد ماده مفاد مراعات همچنین. گردند سهیم یا کنند شرکت گیرد، می  صورت

 . است الزامی  معامالت در دولت کارکنان مداخله منع قانون و تجارت

  یکصد  ماده  شمول  از  سازمان  سوی  از  شهرداری  به  وابسته  شرکتهای   و  سازمانها  موسسات،  با  معامالت  انجام:  تبصره 

 . باشد می خارج تجارت قانون( 129) نهم و بیست و

 ( 19)  نوزدهم   ماده 

  حسابداران  جامعه عضو حسابرسی موسسات بین از سال یک مدت برای سازمان شورای توسط قانونی بازرس

 .است  بالمانع بعدی های  دوره برای  وی انتخاب تجدید. شود می انتخاب رسمی

 ( 1)  یکم  تبصره 

  انتخاب   سازمان   بازرس  سمت  به  توان  نمی  را   تجارت  قانون(  144)  چهارم   و   چهل  و  یکصد  ماده   در   مندرج   اشخاص

 .نمود

 ( 2) دوم تبصره 

  اسالمی   شوراهای   انتخابات  و  وظایف  تشکیالت،  قانون(  71)  یکم   و  هفتاد  ماده(  30)  ام   سی   بند   اجرای  در  حسابرس

  انتخاب   رسمی   حسابداران  جامعه   عضو  حسابرسی   موسسات  بین   از  شهر  شورای   توسط  شهرداران،  انتخاب  و   کشور

  حسابرس . بپردازد را  ایشان الزحمه  حق  حسابرس، با قرارداد  عقد ضمن  است  موظف مدیره هیأت  و  شد خواهد 

 .نماید ارائه ذیربط مبادی به مستقیماً را خود  گزارش است  مکلف

 ( 3) سوم تبصره 

  جریان  مانع  نباید  وظایف اجرای  در او اقدامات و  ندارد را سازمان  اجرایی  و جاری  امور در  مداخله  حق حسابرس

  اسناد و ها پرونده و دفاتر به خود وظایف انجام برای موقع  هر در تواند  می حسابرس ولی  گردد سازمان کارهای

  حسابرس   اختیار   در   را   نیاز   مورد  اطالعات  و  مدارک  و   اسناد  کلیه  است  موظف  عامل  مدیر   و   نماید  مراجعه  سازمان

 . نماید ارسال حسابرس برای  را  مدیره هیأت  صورتجلسات و تصمیمات همچنین و  داده قرار

 

 

 

 



 ( 20)  بیستم  ماده

 بازرس  وظایف

  بودجه  و ها نامه آیین اساسنامه، در مندرج مقررات صحیح  اجرای و عملیات به مربوط مسائل بر نظارت -الف

 . سازمان مصوب

  صورت  در و مدیره  هیأت و  عامل مدیر  به  مشاهدات  و ها  بررسی  اساس بر موردی  گزارشهای  ارائه  و تهیه  -ب

 . جاری مقررات چارچوب در  سازمان شورای رئیس به لزوم

  سایر  و بودجه تفریغ و  مالی هایصورت  و ترازنامه و پیشنهادی های بودجه درباره نظر اظهار و بررسی -ج

 . سازمان هایگزارش

 .اوست  عهده  بر که وظایفی انجام  منظور به خبره  و رسمی کارشناسان خدمات  از استفاده -د

 .تجارت قانون( 161) یکم و شصت و  یکصد  ماده استناد به  سرمایه افزایش  مورد  در نظر اظهار -ه 

  رعایت و پرداختها  و دریافتها  صحت از  اطمینان حصول منظور  به  سازمان مالی اقدامات گونه  هر  به  رسیدگی  -و

 . مصوب بودجه و مقررات

 ( 1)  یکم  تبصره 

  برابر  در پاسخگویی به موظف سازمان کارکنان کلیه همچنین و مدیره هیأت اعضای از یکی هر و عامل مدیر

 . دهند قرار وی اختیار  در را   بازرس نیاز مورد اطالعات و مدارک و اسناد  نوع هر مکلفند و بوده بازرس

 ( 2)  دوم  تبصره 

 .نگردد سازمان جاری امور در وقفه موجب که گیرد انجام  نحوی به باید مدارک و اسناد مطالعه و بررسی

 ( 3)  سوم تبصره 

  ده  کم دست باید بودجه تفریغ و زیان و سود حساب و ترازنامه و پیشنهادی بودجه درباره بازرس های گزارش

  و گیرد قرار مدیره هیأت رئیس و سازمان شورای اعضای و رئیس اختیار در سازمان شورای جلسه از قبل روز

 گردد  تسلیم شهرداری  و شهر شورای به نیز ای  نسخه

 ( 4)  چهارم تبصره 

  محوله،  وظایف اجرای در بازرسی مسئولیت قبول عدم  یا و شرایط سلب استعفا، فوت، معذوریت، صورت در

 .کند اقدام  جدید بازرس انتخاب  خصوص در بالفاصله است  موظف سازمان شورای

 ( 5)  پنجم  تبصره 

  مدیر  به  کتباً  را  خود  نظرات  تواند  می  ولی  ندارد  را  سازمان  معامالت  و  اداری  اجرایی،  امور  در  مداخله  حق  بازرس

 . نماید ابالغ سازمان شورای  و  مدیره هیأت و عامل

 ( 6)  ششم  تبصره 

 . است تجارت قانون  اساس بر بازرس مسئولیتهای و اختیارات  وظایف، سایر


