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بسمه تعالی

جناب آقاي حیدریان 
مدیرعامل محترم سازمان امالك و مستغالت 

سالم علیکم
به پیوست اساسنامه تدوینی آن سازمان منطبق با مصوبه اصالحی و تنقیحی شوراي محترم اسالمی شهر تهران،

گردد. مورد تائید هیأت مرکزي حل اختالف و رسیدگی به شکایات شوراهاي اسالمی کشوري، جهت اجراء ابالغ می

محمدباقر قالیباف
شهردار تهران

رونوشت: 
جناب آقاي مهندس هاشمی، معاون حترم مالی و اقتصاد شهري به انضمام یک جلد اساسنامه.-
ن بازرسی. جناب آقاي فیضی، رئیس محترم سازما-
ها به انضمام یک جلد اساسنامه. ها و سازمانجناب آقاي مهندس اقدامیان، مدیرکل محترم امور مجامع شرکت-
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اساسنامه سازمان امالك و مستغالت شهرداري
(وابسته به شهرداري تهران)

22/4/1389بر اساس اساسنامه اصالحی و تنقیحی مصوب مورخ 

اسالمی شهر تهرانشوراي

و رأي صادره هیأت مرکزي حل اختالف و رسیدگی به شکایات 

شوراهاي اسالمی کشوري
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بسمه تعالی
اساسنامه سازمان امالك و مستغالت شهرداري تهران 

(وابسته به شهرداري تهران) 
فصل اول: کلیات

)1ماده یکم (
به منظور سازماندهی و مدیریت امور مرتبط با امالك و مستغالت در شهرداري تهران و لزوم                       

34/3/16369تجدیدنظر در اساسنامه سازمان امالك و مستغالت شهرداري تهران، موضوع مصوبه شماره 
) قانون شهرداري                               84ساسنامه در اجراي ماده هشتاد و چهارم (وزارت کشور، این ا30/09/1370به تاریخ 

) قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و 71) ماده هفتاد و یکم (15و بند پانزدهم (
شود. به شرح زیر جایگزین اساسنامه قبلی می1375انتخاب شهرداران مصوب سال 

)2دوم (ماده
:تعاریف

هاي ستادي و اجرائی، مناطق،              منظور شهرداري تهران و کلیه واحدهاي مربوطه أعم از حوزهشهرداري:
مؤسسات و سازمانهاي وابسته و شرکتهاي تابعه است. 

منظور سازمان امالك و مستغالت شهرداري تهران است.سازمان:
ر تهران است. منظور شوراي اسالمی شهشوراي شهر:

باشد. به شهرداري می% سهام یا سرمایه آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق50شرکتهائی است که بیش از شرکتهاي تابعه:
)3ماده سوم (

مشخصات سازمان:
سازمان امالك و مستغالت شهرداري تهران، سازمانی غیرانتفاعی و وابسته به شهرداري است که مطابق 

کند. مرکز اصلی این سازمان شهر تهران و مدت فعالیت آن از تاریخ تأسیس نامحدود است. با مفاد این اساسنامه فعالیت می
تواند با رعایت هاي تخصصی سازمان مازاد بر نیاز شهرداري باشد، سازمان میدر صورتی که توانمندي-تبصره

ها و در اولویت بعدي به اشخاص نها و شرکتهاي وابسته آنقوانین و مقررات به سایر شهرداریهاي کشور، سازما
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حقیقی و حقوقی دیگر خدمات ارائه نماید. ارائه خدمات باید با موافقت هیأت مدیره سازمان و بر اساس 
رسد، صورت پذیرد. هائی که به تصویب شوراي سازمان مینامهآئین

: )4ماده چهارم (
هاي شهرداري تهران و در راستاي تحقق راهبردهاي ایف و مأموریتاهداف سازمان در چارچوب وظ-اهداف

هاي مصوب پنچ ساله شهرداري عبارتند از: سند طرح جامع شهر تهران و برنامه
هاي توسعه شهري  ریزي، هماهنگی، مشاوره، اجراء و به طور کلی مدیریت امالك واقع در طرحبرنامه

ط، همچنین مدیریت و نظارت بر نحوه معاوضه و تراکم مجاز در با هماهنگی اشخاص حقیقی و حقوقی ذیرب
واحدهاي اجرائی وابسته به شهرداري تهران در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه.

): 5ماده پنجم (
وظایف و اختیارات: 

هاي توسعه شهري مرتبط با خرید، فروش، اجاره و استیجاره امالك و مستغالت موردنیاز طرحالف)
هاي قانونی شهرداري تهران با لحاظ کلیه حقوق مادي و معنوي امالك یاد شده در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه. مأموریت

انجام هماهنگی با سایر مراجع مربوطه در شهرداري تهران به منظور احقاق حقوق ملکی امالك و ب)
تی امالك و مستغالت یاد شده در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه.مستغالت متعلق به شهرداري تهران و رفع مشکالت قانونی و ثب

حفاظت، تعمیر و نگهداري امالك شهرداري تهران و به طور کلی مدیریت امالك در اختیار ج)
سازمان. 

گیري کلیه هاي اقتصادي، فنی و مدیریت الزم و نیز نظارت و پیانجام مطالعات کاربردي و بررسید)
هاي موردنیاز در جهت تحقق اهداف سازمان. عالیتها و فبرنامه

انجام معامالت، داد و ستد و انعقاد قراردادهاي الزم در ارتباط با موضوع فعالیت سازمان                                 هـ)
در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه. 

گذاري و مشارکت جهت سرمایههمکاري با سایر واحدهاي اجرائی ذیربط در شهرداري تهران و)
اشخاص حقیقی و حقوقی در پیشبرد طرحهاي توسعه شهري در ارتباط با موضوع فعالیت سازمان در                     

چارچوب قوانین و مقررات موضوعه. 
هاي تفصیلی                   مدیریت معاوضه تراکم مجاز در چارچوب ضوابط و مقررات حاکم بر طرحز)

مناطق شهري و سایر قوانین و مقررات شهرسازي به ویژه مصوبات شوراي اسالمی شهر تهران. 
سازمان در راستاي دستیابی به اهداف خود مجاز به انعقاد قرارداد و انجام عملیات مالی و بازرگانی -تبصره

باشد.مربوط با رعایت قوانین و مقررات جاري می
:فصل دوم: سرمایه
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)6شم (ماده ش
سرمایه سازمان عبارت است از وجوه نقد و واریز شده اولیه و ارزش اموال أعم از منقول و غیرمنقول               

که به هر عنوان به مالکیت سازمان درآمده و یا در آینده در خواهد آمد. 
): 1تبصره یکم (

تاریخ تصویب این اساسنامه در هاي سازمان که ارزش ریالی آنها تا فهرست کلیه اموال و دارائی
حسابهاي سازمان ثبت نشده است، باید حدأکثر ظرف مدت یک سال توسط سازمان تهیه و پس از ارزیابی و 

هاي ثابت سازمان تائید توسط مسئولین ذیربط شهرداري در دفاتر سازمان ثبت و به حساب سرمایه و دارائی
هاي شهرداري به ادارات کل مسئول ذیربط در حساباي از آن جهت ثبت و نگهداري درمنظور و نسخه

اي نیز به شوراي شهر ارسال شود. شهرداري و همچنین نسخه
): 2تبصره دوم (

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

):3تبصره سوم (
نقول و همچنین مطالبات و دیون و غیرمها أعم از منقول ودر صورت انحالل سازمان، کلیه دارائی

شود. تعهدات سازمان به شهرداري منتقل می
): 7ماده هفتم (

منابع مالی سازمان: 
هاي ساالنه شهرداري.بینی شده در بودجهاعتبارات پیشالف)

هاي مرتبط با اهداف سازمان                       الزحمه و کارمزد حاصل از اجراي فعالیتهاي سازمان در زمینهحقب)
با تصویب شوراي سازمان. 

نامه مصوب شوراي سازمان. دریافت کمک و هدیه از اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق آئینج)
فصل سوم: ارکان سازمان:

): 8ماده هشتم (
شوراي سازمان. الف)

هیأت مدیره. ب)
بازرس. ج)
): 9ماده نهم (

ترکیب شوراي سازمان: 
شهردار (رئیس شورا). الف)
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معاون ذیربط شهرداري. ب)
نماینده وزارت کشور. ج)
هاي مرتبط به پیشنهاد شهردار و تائید شوراي شهر. دو نفر کارشناس متخصص در رشتهد)

): 1تبصره یکم (
تواند با رعایت مقررات، ریاست شورا را به یکی از معاونان یا مسئوالن واجد شرایط در ري میشهردا

شهرداري واگذار نماید. 
):2تبصره دوم (

الزحمه و پاداش اعضاي شورا بر عهده رئیس شورا است.تعیین میزان حق
): 10ماده دهم (

وظایف و اختیارات شوراي سازمان: 
راهبردي مسائل کالن سازمان. گذاري و سیاستالف)

ها. مشیها و خطگیري درباره برنامهبررسی و تصمیمب)
استماع گزارش سالیانه هیأت مدیره و بازرس راجع به امور سازمان. ج)
گیري درباره بررسی و تصویب صورتهاي مالی سازمان بر اساس گزارش هیأت مدیره و بازرس و تصمیمد)

آنها. 
بررسی و تائید بودجه، متمم بودجه، اصالح و تفریغ بودجه سازمان. هـ)
هاي مالی سازمان به منظور استفاده فعال از آن. گیري درباره ذخیرهتصمیمو)
گیري درباره افزایش یا کاهش سرمایه سازمان.تصمیمز)

هاي سازمان در چارچوب قوانین و مقررات.نامهبررسی و تصویب آئینح)
گیري درباره نحوه مشارکت سازمان با اشخاص، أعم از حقیقی یا حقوقی و                ررسی و تصمیمبط)

استفاده از تسهیالت بانکی با رعایت قوانین و مقررات جاري. 
انتخاب و تجدید انتخاب اعضاي هیأت مدیره. ي)

تعیین و تصویب حقوق و مزایا و یا حق حضور اعضاي هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره و ك)
الزحمه بازرس. حقوق و مزایاي مدیرعامل و حق

انتخاب و تجدید انتخاب بازرس یا بازرسان. ل)
ارائه پیشنهاد تغییر و اصالح اساسنامه به منظور تصویب در شوراي شهر. م)

): 11ماده یازدهم (
ها باید حدأقل ده روز قبل شود. دعوتنامه جلسهماه یک بار تشکیل می6هاي شوراي سازمان هر جلسه

از برگزاري جلسه براي اعضاء ارسال شده باشد. 
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): 1تبصره یکم (
جلسات شورا خارج از موعد فوق بنا به تقاضاي مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره یا دو نفر از اعضاي 

العاده تشکیل خواهد شد. در این صورت دستور جلسه شورا را رئیس شورا بر اساس پیشنهاد متقاضی تعیین وقصورت فشورا به 
نماید. می

): 2تبصره دوم (
یابد و چنانچه در نوبت اول، کل اعضاء حضور                              جلسات شورا با حضور کلیه اعضاء رسمیت می

آید که در این صورت شورا با حضور روز مجدداً دعوت به عمل می15بهم نرسانند، حدأکثر ظرف مدت 
مذکور تشکیل خواهد شد. حدأقل  سه نفر مشروط بر حضور رئیس شورا و دو عضو دیگر شوراي 

): 12ماده دوازدهم (
شود، وظیفه تعیین دستور جلسه، ارسال دعوتنامه، تنظیم و دبیر شورا که در اولین جلسه شورا انتخاب می

ها و مستندات شورا را بر عهده دارد. حفظ صورتجلسه
): 13ماده سیزدهم (

ترکیب هیأت مدیره سازمان:
باشد که عبارتند از: البدل میز پنج عضو اصلی و یک نفر علیهیأت مدیره سازمان مرکب ا

معاونت ذیربط شهرداري (رئیس هیأت مدیره). الف)
چهار نفر از اشخاص داراي تخصص و تجربه و آشنا به امور سازمان که به پیشنهاد شهردار و ب)

عضاي اصلی خواهد بود. البدل مانند اشود. نحوه انتخاب عضو علیتصویب شوراي سازمان انتخاب می
): 1تبصره یکم (

شوند و انتخاب مجدد آنان بالمانع است.سال انتخاب می2اعضاي هیأت مدیره سازمان براي مدت 

): 2تبصره دوم (
شوند. اعضاي هیأت مدیره با حکم شهردار منصوب می

): 14ماده چهاردهم (
وظایف و اختیارات هیأت مدیره: 

اختیارات ذکر شده در این اساسنامه و یا تفویض شده از طرف شورا براي اداره هیأت مدیره داراي
باشد. مگر در مواردي که أخذ تصمیم درباره آنها طبق اساسنامه                       امور، با توجه به موضوع و اهداف سازمان می

در صالحیت شورا و مدیرعامل باشد که أهم آن به شرح زیر است: 
هاي موردنیاز سازمان و پیشنهاد تصویب آن به شوراي سازمان. نامهتهیه کلیه آئینالف)

تهیه و تنظیم صورتهاي مالی و گزارش  عملکرد سازمان به منظور ارائه به شوراي سازمان. ب)
بررسی برنامه و بودجه، اصالح و متمم و تفریغ بودجه سالیانه پیشنهادي مدیرعامل و ارائه آن به شوراي سازمان. ج)
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ریزي و اجراي مصوباي شوراي سازمان. برنامهد)
بررسی تشکیالت سازمان و پیشنهاد تصویب آن به شوراي سازمان. هـ)
معامالتی. -نامه مالینرسیدگی و تصویب انجام معامالت در چارچوب آئیو)
ها و طرحهاي اجرائی سازمان و پیشنهاد تصویب آن به شوراي سازمان. بررسی و تجدیدنظر در برنامهز)

انتخاب یک نفر از شاغلین رسمی شهردراي و یا با سابقه فعالیت حدأقل هشت سال سابقه کار ح)
شود. رئیس شورا منصوب میقراردادي در شهرداري تهران به عنوان مدیرعامل که با حکم 

نظارت بر عملکرد سازمان، مدیرعامل و نیز حفظ و نگهداري دارائی و اموال سازمان.ط)
افتتاح حساب و پرداخت و سایر حسابهاي موردنیاز سازمان در بانکها با رعایت قوانین و مقررات جاري کشور.ي)

هاي اعتباري با رعایت قوانین و بررسی و پیشنهاد أخذ وام و مشارکت سازمان با بانکها و مؤسسهك)
مقررات مربوط بر اساس بودجه مصوب.

تعیین یکی از اعضاي هیأت مدیره براي امضاي اوراق و اسناد تعدآور سازمان (عالوه بر ل)
مدیرعامل). 
ها و بودجه مصوب. نامهنات رفاهی براي کارکنان سازمان بر اساس آئینبررسی و تصویب میزان پاداش و سایر امکام)
اقامه، تعقیب و دفاع از هرگونه دعوي در همه مراجع قضائی و غیرقضائی و کلیه اختیارات دیگر ن)

راجع به امر دادرسی و تعیین وکیل دعاوي با حق توکیل و عزل وکیل و در صورت نیاز با همکاري اداره کل 
شهرداري و ارجاع امور به داوري. حقوقی 

): 1تبصره یکم (
هیأت مدیره مجاز است بخشی از وظایف خود را با حفظ مسئولیت خویش به مدیرعامل تفویض کند. 

): 2تبصره دوم (
هیأت مدیره موظف است همه ساله یک نسخه از ترازنامه و صورتهاي مالی و تفریغ بودجه سازمان را 

لکرد سازمان حدأکثر تا پایان خردادماه سال بعد به بازرس تسلیم کند. همراه با گزارش عم

): 15ماده پانزدهم (
شود و تن از اعضاء تشکیل می4روز یک بار با حضور دست کم 15هاي هیأت مدیره هر جلسه

االجراء خواهد بود. مصوبات آن با رأي حدأقل سه تن از اعضاء معتبر و الزم
هر یک از اعضاي حقیقی هیأت مدیره بیش از سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب در طول چنانچه -تبصره

شود و باید طبق مقررات در خصوص انتخاب هاي هیأت مدیره شرکت نکند، مستعفی شناخته میسال در جلسه
عضو جایگزین اقدام الزم به عمل آید. 
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): 16ماده شانزدهم (
وظایف و اختیارات مدیرعامل: 

مدیرعامل باالترین مقام اداري و اجرائی سازمان است که بر همه واحدهاي تابع سازمان، الف)
ریزي، حسن اجراي امور، حفظ منافع و سرمایه و اموال سازمان و اجراي سرپرستی و نظارت دارد و مسئول برنامه

یأت مدیره است و در مقابل این دو مرجع پاسخگو خواهد بود. هاي شوراي سازمان و همفاد اساسنامه و مصوبه
پیشنهاد بودجه سازمان و برنامه اجرائی آن و اصالحیه، متمم و تفریغ بودجه سالیانه به هیأت مدیره ب)

و اجراي آن پس از تصویب مراجع ذیربط با رعایت مقررات سازمان. 
ي الزم براي پیشبرد امور سازمان بر اساس مصوبات هیأت مدیره. هاتهیه و تنظیم هرگونه مقررات و دستورالعملج)
هاي انضباطی، تشویقی و اداره امور سازمان و ایجاد هماهنگی میان واحدهاي تابعه و اتخاذ تصمیمد)

تنبیه درباره کارکنان بر اساس مقررات.
انجام امور اداري و استخدامی کارکنان. هـ)
نمایندگی سازمان در برابر دستگاههاي اجرائی کشور. و)
امضاي همه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور، قبولی، تعهد ظَهرنویسی، پرداخت و واخواست اوراق ز)

تجاري، وصول مطالبات، پرداخت دیون و انجام هرگونه معامله أعم از خرید، اجاره، تغییر و تبدیل و فسخ 
االجراء برحسب اموال منقول و غیرمنقول سازمان، تضمین دیون، اجراي اسناد الزمقراردادها، رهن گذاشتن 

هاي مالی و معامالتی و سایر مقررات جاري نامهبه اتفاق دارندگان امضاهاي مجاز همراه با مهر سازمان و با رعایت آئینمورد 
کشور. 

ن و مقررات مربوطه. نظارت بر همه امور سازمان و تطبیق عملکرد سازمان با قوانیح)
موجب قانون تجارت صرفاً بر عهده مدیرعامل است. اجراي سایر اموري که طبق مفاد اساسنامه و یا به ط)

اجراي وظایفی که هیأت مدیره به واسطه اختیار خود به مدیرعامل تفویض کرده باشد. ك)
در امور جاري سازمان، بخشی از تواند با تصویب هیأت مدیره و به منظور تسریعمدیرعامل می-تبصره

اختیارات خود را به هر یک از اعضاي اصلی هیأت مدیره و معاون مالی و اداري سازمان تفویض نماید. لیکن 
اختیار رافع مسئولیت مدیرعامل نبوده و مسئولیت حسن اداره امور و حفظ دارائی سازمان همچنان به عهده او این تفویض 

خواهد بود. 
): 17م (ماده هفده

مسئولیت اعضاي هیأت مدیره و مدیرعامل در برابر سازمان و شهرداري، مسئولیت وکیل در برابر موکل است. 

): 18ماده هجدهم (
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اعضاي شوراي سازمان، هیأت مدیره و مدیرعامل حق ندارند در معامالتی که با سازمان و یا به حساب 
) 129گیرد، شرکت کنند یا سهیم شوند. همچنین مراعات مفاد ماده یکصد و بیست و نهم (سازمان صورت می

قانون تجارت و قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت الزامی است. 
انجام معامالت با مؤسسات، سازمانها و شرکتهاي وابسته به شهرداري از سوي سازمان از شمول                         -تبصره

باشند. ) قانون تجارت خارج می129ماده یکصد و بیست و نهم (
): 19ماده نوزدهم (

عضو جامعه بازرس قانونی توسط شوراي سازمان براي مدت یک سال از بین مؤسسات حسابرسی 
هاي بعد بالمانع است. شود. تجدید انتخاب وي براي دورهحسابداران رسمی انتخاب می

): 1تبصره یکم (
توان به سمت بازرس سازمان انتخاب نمود. ) قانون تجارت را نمی147اشخاص مندرج در ماده یکصد و چهل و هفتم (

): 2تبصره دوم (
) قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات 71اده هفتاد و یکم () م30ام (حسابرس در اجراي بند سی

شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران، توسط شوراي شهر از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه 
الزحمه حسابداران رسمی انتخاب خواهد شد و هیأت مدیره موظف است ضمن عقد قرارداد با حسابرس، حق

لف است گزارش خود را مستقیماً به مبادي ذیربط ارائه نماید. ایشان را بپردازد. حسابرس مک
): 3تبصره سوم (

حسابرس حق مداخله در امور جاري و اجرائی سازمان را ندارد و اقدامات او را در اجراي وظایف نباید 
تر و تواند در هر موقع براي انجام وظایف خود به دفامانع جریان کارهاي سازمان گردد، ولی حسابرس می

ها و اسناد سازمان مراجعه نماید و مدیرعامل موظف است کلیه اسناد و مدارك و اطالعات موردنیاز را پرونده
در اختیار حسابرس قرار داده و همچنین تصمیمات و صورتجلسات هیأت مدیره را براي حسابرس ارسال نماید. 

): 20ماده بیستم (
وظایف بازرس: 

ها و نامهنظارت بر مسائل مربوط به عملیات و اجراي صحیح مقررات مندرج در اساسنامه، آئینالف)
بودجه مصوب سازمان. 

ها و مشاهدات به مدیرعامل و هیأت مدیره و                         تهیه و ارائه گزارشهاي موردي بر اساس بررسیب)
در صورت لزوم به رئیس شوراي سازمان در چهارچوب مقررات جاري. 

یر گزارشهاي هاي پیشنهادي و ترازنامه و صورتهاي مالی و تفریغ بودجه و سابررسی و اظهارنظر درباره بودجهج)
سازمان. 

استفاده از خدمات کارشناسان رسمی و خبره به منظور انجام وظایفی که بر عهده اوست. د)
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) قانون تجارت. 161اظهارنظر در مورد افزایش سرمایه به استناد ماده یکصد و شصت و یکم (هـ)
حت دریافتها و پرداختها و رسیدگی به هرگونه اقدامات مالی سازمان به منظور حصول اطمینان از صو)

رعایت مقررات و بودجه مصوب. 
): 1تبصره یکم (

مدیرعامل و هر یک از اعضاي هیأت مدیره و همچنین کلیه کارکنان سازمان موظف به پاسخگوئی                 
وي قرار دهند. در برابر بازرس بوده و مکلفند هر نوع اسناد و مدارك و اطالعات موردنیاز بازرس را در اختیار 

): 2تبصره دوم (
بررسی و مطالعه اسناد و مدارك باید به نحوي انجام گیرد که موجب وقفه در امور جاري سازمان 

نگردد. 
): 3تبصره سوم (

هاي بازرس درباره بودجه پیشنهادي و ترازنامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه باید                   گزارش
روز قبل از جلسه شوراي سازمان در اختیار رئیس و اعضاي شوراي سازمان و رئیس هیأت مدیره دست کم ده

اي نیز به شوراي شهر و شهرداري تسلیم شود. قرار گیرد و نسخه
): 4تبصره چهارم (

در صورت معذوریت، فوت، استعفاء، سلب شرایط و یا عدم قبول مسئولیت بازرسی در اجراي وظایف 
راي سازمان موظف است بالفاصله در خصوص انتخاب بازرس جدید اقدام کند. محوله، شو

): 5تبصره پنجم (
تواند نظرات خود را بازرس حق مداخله در امور اجرائی، اداري و معامالت سازمان را ندارد، ولی می

کتباً به مدیرعامل و هیأت مدیره و شوراي سازمان ابالغ نماید. 
): 6تبصره ششم (

ر وظایف، اختیارات و مسئولیتهاي بازرس بر اساس قانون تجارت است. سای
فصل چهارم: سایر مقررات: 

): 21ماده بیست و یکم (
یابد. ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه میسال مالی سازمان از اول فروردین

):22ماده بیست و دوم (
اي را اتخاذ کنند که برنامه و بودجه سال جدید سازمان در موعد وهمدیرعامل و هیأت مدیره باید شی

مناسب به تائید شوراي سازمان رسیده و متعاقب آن در موعد قانونی براي تصویب به همراه بودجه شهرداري                          
به شوراي شهر ارسال شود. 

): 23ماده بیست و سوم (
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شوراي سازمان براي رسیدگی و تصویب صورتهاي مالی سازمان، تفریغ بودجه و سایر گزارشها                           
به درخواست رئیس هیأت مدیره و دعوت رئیس شوراي سازمان، حدأکثر تا پایان تیرماه سال بعد تشکیل 

د. کنشود و نظر قطعی خود را با توجه به گزارش بازرس اعالم میمی
): 24ماده بیست و چهارم (

شود: در موارد زیر سازمان منحل می
تخلف از مفاد اساسنامه با قوانین و مقررات جاري به تشخیص شوراي شهر. الف)

پیشنهاد شوراي سازمان و تصویب شوراي شهر. ب)
):25ماده بیست و پنجم (

نمایندگی به مدیرعامل، نماینده شوراي سازمانمرکب از اي در صورت تصویب انحالل سازمان، هیأت تصفیه
گیرد. حساب و تأدیه دیون به همه اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده میشهرداري و نماینده شوراي شهر مسئولیت تصفیه

شود. حساب کامل به شهرداري منتقل میها و سرمایه سازمان پس از تصفیهمانده دارائی-تبصره
): 62ماده بیست و ششم (

بینی نشده است، بر طبق قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاري کشور است. سایر موارد که در این اساسنامه پیش
): 27ماده بیست و هفتم (

) تبصره،                                  26) ماده بیست و شش (27) فصل و بیست و هفت (4این اساسنامه مشتمل بر چهار (
) قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات 71) ماده هفتاد و یکم (15در اجراي بند پانزدهم (22/4/1389ریخ در تا

شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران به تصویب شوراي شهر رسید و از تاریخ ابالغ، جایگزین اساسنامه 
شود. یشود و کلیه مصوبات مغایر با آن از تاریخ تصویب لغو مقبلی سازمان می
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بسمه تعالی

جناب آقاي حمیدرضا حیدریان 
مدیرعامل محترم سازمان امالك و مستغالت 

سالم علیکم
پیرو ابالغ اساسنامه تدوینی آن سازمان منطبق با مصوبه اصالحی و تنقیحی شوراي محترم اسالمی شهر تهران،

گردد./ مصوب شوراي سازمان جهت اجراء ابالغ می» نامه مالی و معامالتی سازمان امالك و مستغالتآئین«به پیوست 

محمدباقر قالیباف
شهردار تهران

رونوشت: 
اداره کل امور مجامع شرکتها و سازمانها. -


