اساسنامه سازمان زیباسازی شهر تهران

اساسنامه سازمان زیباسازی شهری تهران

فصل اول  :كليات
ماده یكم ( )1فلسفه تشكيل سازمان زیباسازی شهر تهران :به منظور سازماندهی و مدیریت امور مرتبط با
زیباسازي شهر تهران در شهرداري تهران ،و در اجراي مااد هتاداد و اهاار  ) 48قاانون شاهرداري و بناد )51
ماد  )15قانون تتکیالت ،وظایف و اندخابات شوراهاي اسالمی کتور و اندخاب شهرداران مصاوب ساا 5711
و اصالحات بعدي آن و نیز مصوبه « ساماندهی سازمان ها و شرکتهاي وابسده به شهرداري تهران » اا اباليای باه
شمار  561/5544/59917به تااری  5741/51/57شاوراي اساالمی شاهر تهاران ساازمان زیباساازي شاهر تهاران
براساس اساسنامه ذیل تاسیس می شود.
ماده دوم ( )2تعاریف  :عناوین به کاررفده و اخدصاري در این اساسنامه به شرح ذیل می باشد.
شهرداری :منظور شاهرداري تهاران و کهیاه واحادهاي مربوعاه اعاو از حاوز هااي سادادي و اجرایای ،منااع ،
مؤسسات و سازمانهاي وابسده و شرکتهاي تابعه است.
سازمان :منظور سازمان زیباسازي شهر تهران است.
شورای شهر :منظور شوراي اسالمی شهر تهران است.
شورا :منظور شوراي سازمان است .
تبصر  :منظور از شرکتهاي تابعه ،شرکتهایی است که بیش از پنجا درصد  ) %11از سها یا سرمایه آنهاا باه
عور مسدقیو یا يیر مسدقیو مدعه به شهرداري میباشد.
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ماده سوم ( )3مشخصات سازمان :سازمان زیباسازي شهر تهران سازمانی اسات يیرانداااعی داراي شخصایت
حقوقی و اسدقال مالی و وابسده به شهرداري که مطاب با مااد این اساسانامه فعالیات مایکناد .مرکاز اصاهی ایان
سازمان شهر تهران و مدت فعالیت آن از تاری تأسیس نامحدود است.
تبصر  :در صورتیکه توانمنديهاي تخصصی سازمان مازاد بر نیاز شهرداري باشد ،ساازمان مایتواناد باا رعایات
قوانین و مقررات به سایر شهرداریهاي کتاور ،ساازمانهاا و شارکتهااي وابساده آنهاا و در اولویات بعادي باه
اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ،خد مات ارائه نماید .ارائه خادمات بایاد باا موافقات هیاأت مادیر ساازمان و بار
اساس آییننامههایی که به تصویب شوراي سازمان میرسد صورت پذیرد.
ماده چهارم ( )4سرمایه سازمان :سرمایه سازمان عبارت است از وجو نقد واریز شد اولیه به مبها دویسات
میهیون  ) 111،111،111ریا که از محل اعدبارات شهرداري به حساب بانکی قانونی سازمان واریز خواهد شاد و
سرمایه يیرنقدي سازمان عبارتند از ارزش اموالی که به هر عنوان در اخدیار سازمان قرار دارد و یاا در آیناد قارار
خواهد گرفت .اعو از ماشینآالت ،زمین ،ساخدمان و تأسیسات که قابل اسدااد میباشاد و از عار

شاهرداري

با رعایت مقررات و آئین نامه مالی شهرداري و بر اسااس ارزیاابی کاه باه تأییاد شاوراي ساازمان و شاوراي شاهر
میرسد با رعایت سایر مقررات در اخدیار سازمان قرار میگیرد).
تبصر یکو  : )5فهرست کهیه اموا و داراییهاي سازمان که ارزش ریالی آنها تا تاری تصاویب ایان اساسانامه
در حسابهاي سازمان ثبت نتد است باید حداکثر ظر

مدت یکسا توسط سازمان تهیاه و پاس از ارزیاابی و

تأیید توسط مسئولین ذیربط شهرداري در دفاتر سازمان ثبت و باه حسااب سارمایه و دارایای هااي ثابات ساازمان
منظور و نسخهاي از آن جهات ثبات و نگهاداري در حساابهااي شاهرداري باه ادارات کال مسائو ذیاربط در
شهرداري و همچنین نسخهاي نیز به شوراي شهر ارسا شود.
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تبصر دو  : )1کل سرمایه فوق مدعه به شهرداري بود و قابل اندقا به يیر نمیباشد.
تبصر سو  : )7در صورت انحال سازمان ،کهیه دارایی هاا اعاو از منقاو و يیرمنقاو و هاواناین مطالباات و
دیون و تعهدات سازمان به شهرداري مندقل میشود.

فصل دوم  :اهداف ،وظایف و اختيارات
ماده پنجم ( )5اهداف ا اهدا

سازمان در ااراوب وظایف و مأموریتهاي شهرداري تهران و در راسداي

تحق راهبردهاي سند عرح جامع شهر تهران و برنامههاي مصوب پنج ساله شهرداري عبارتناد از :ارتقاا و احیاا
هویت معماري ایرانی و اسالمی در فضاهاي شهري به ویاه ابنیاههااي ارزشامند تااریخی و نماهااي سااخدمانی و
اندظا مبهمان شهري در فضااهاي عماومی ،میاادین ،معاابر و بوسادانهاا و سااماندهی نظاا مناد تبهیااات محیطای،
ساماندهی زیباسازي در سیما و منظر شهر ،ساماندهی احجا نمادین ،و عرحهاي اندزاعی با هماهنگی کهیه مراجاع
ذیربط و در ااراوب قوانین و مقررات موضوعه.
ماده ششم (  )6وظایف و اختيارات
الف ا برنامه ریزي و نظارت الز جهت ساماندهی سیما و منظر شهر در مقیاسهاي محهی ،منطقاهاي و شاهري در
کهیه فضاها و معابر عمومی و شبکههاي ارتبااعی اعاو از پیااد روهاا و ساوار را هاا ،بوسادانهاا و ساایر فضااهاي
عمومی مرتبط در شهر تهران.
ب ا هماهنگی و همکاري با کهیه نهادهاي دولدی ،عمومی و مدنی مرتبط با موضوع فعالیت سازمان.
ج ا برنامهریزي و اقدامات الز جهت ساماندهی و اندظا تبهیاات محیطی در شهر تهران با همکااري و همااهنگی
سایر مراجع مربوط به ویه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
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د ا برنامه ریزي و اقدا الز جهت ساماندهی و اندظا تابهوها ،نوشدارها و کهیه تبهیاات تجااري واحادهاي صانای
اعو از دولدی ،عمومی و خصوصی در اااراوب قاوانین و مقاررات موضاوعه و باا همکااري و همااهنگی کهیاه
نهادهاي ذیربط
ها ا برنامه ریزي و اقادا الز جهات ارتقاا ساطه فرهناگ و آگااهی عماومی شاهروندان تهرانای باا اسادااد از
ظرفیت هاي تبهیاات محیطی با همکاري و هماهنگی مراجع ذیربط و در ااراوب قوانین و مقررات موضاوعه باه
ویه مصوبات شوراي اسالمی شهر تهران
و ا تعامل با مراکز عهمی و دانتگاهی داخل و خارج کتور جهت اسدااد از فنآوريهاي نوین در راسداي تحق
اهدا

سازمان

زا اعما نظارت جهت رعایت شاخصهاي زیباسازي در کهیه واحدهاي اجرایی وابساده باه شاهرداري تهاران در
عرحهاي توسعه شهري و برنامههاي اجرایی مرتبط با موضوع مبهمان شاهري در مقیااسهااي محهای ،منطقاهاي و
شهري با کاربري مخدهف
ح ا برنامه ریزي و همکاري و ساایر اقادامات الز جهات مرمات و بازساازي و معرفای فضااها و امااکن تااریخی
ارزشمند واقع در بافت تاریخی و فضاها و امااکن و آثاار و بناهااي ارزشامند فرهنگای باا همکااري و همااهنگی
مراجع دولدی و عمومی و مدنی و خصوصی ذیربط در جهت تحق اهدا

سازمان

ط ا انجا معامالت و داد و سدد و انعقاد قارارداد الز در جهات تحقا اهادا

ساازمان در اااراوب قاوانین و

مقررات موضوعه و به ویه آییننامه مالی و معامالتی مربوط
ي ا سرمایهگذاري و متارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط در ارتباط با موضوع فعالیت ساازمان باه
ویه با سازمان سرمایه گذاري و متارکتهاي مردمی شهرداري تهران در ااراوب قوانین و مقررات موضوعه
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ك ا اخذ اعدبارات و تسهیالت الز از نظا بانکی داخل و خاارج از کتاور و مؤسساات ماالی و اعدبااري ماورد
تأیید شهرداري تهران در ااراوب بودجه مصوب سازمان
ا برنامهریزي و اقدا الز جهت ارائه الگوهاي مرتبط با موضوع فعالیت سازمان زیباسازي ،سیما و منظر شاهري
در قالب عرحهاي مرتبط.
تبصر یکو  : )5انانچه اجراي هر یك از بندهاي فوقالذکر نیاز به اخاذ مجاوز از مراجاع قاانونی ذیاربط داشاده
باشد ،سازمان موظف به اخذ مجوزهاي الز میباشد.
تبصر دو  : )1تتکیل و متارکت در ایجاد هر گونه سازمان ،شرکت و موسسه منوط به اخذ مجاوز از شاوراي
اسالمی شهر تهران و عی مراحل قانونی مربوط میباشد.
ماده هفتم ( )7منابع مالی سازمان
الف ا اعدبارات پیشبینی شد در بودجههاي ساالنه شهرداري.
ب ا ح الزحمه و کارمزد حاصل از اجراي فعالیدهاي سازمان در زمینههاي مرتبط باا اهادا

ساازمان باا تصاویب

شوراي سازمان.
ج ا دریافت کمك و هدیه از اشخاص حقیقی و حقوقی مطاب آییننامه مصوب شوراي ساازمان در اجاراي بناد
 51ماد  11قانون شهرداريها)
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فصل سوم  -اركان سازمان
ماده هشتم ( )8اركان سازمان
الفا شوراي سازمان
ب ا هیأت مدیر
ج ا مدیر عامل
د ا بازرس
ماده نهم ( )9تركيب شورای سازمان
الفا شهردار رئیس شورا)
با معاون ذیربط شهرداري
جا نمایند وزارت کتور
دا دو نار کارشناس مدخصص در رشدههاي مرتبط به پیتنهاد شهردار و تأیید شوراي شهر
تبصر یکو  : )5شهردار میتواند با رعایت مقررات ،ریاست شورا را به یکی از معاونان یا مسئوالن واجد شارایط
در شهرداري واگذار نماید.
تبصر دو  : )1تعیین میزان ح الزحمه و پاداش اعضاي شورا بر عهد رئیس شورا است.
تبصر ساو  : )7نمایناد و کارشناساان موضاوع بنادهاي ج ) و د) ایان مااد بایسادی از باین افاراد ذیصاالح،
مدخصص ،مجرب و باتجربه کافی و مسهط به امور سازمان تعیین شوند.
تبصر اهار  : )8اعضاي شورا ،نمایندگان قانونی سازمان بود که به همرا هیأت مدیر و مدیر عامل در حادود
وظایف و اخدیاراتی که در این اساسنامه دارند نسبت به سرمایه و اموا و دارایی سازمان امین محسوب میشوند.
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تبصر پنجو  : )1مدت عضویت در شوراي سازمان متروط به تداو شرایط احراز مقرر در اساسنامه ،اهار ساا
خواهد بود و تمدید عضویت بالمانع میباشد.
ماده دهم ( : )11وظایف و اختيارات شورای سازمان
الف ا سیاستگذاري و راهبري مسائل کالن سازمان.
ب ا بررسی و تصمیوگیري دربار برنامهها و خط متیها.
ج ا اسدماع گزارش سالیانه هیأت مدیر و بازرس راجع به امور سازمان.
د ا بررسی و تأیید صورتهاي مالی سازمان بر اساس گزارش هیأت مدیر و بازرس و تصمیوگیري دربار آنها.
ها ا بررسی و تأیید بودجه ،مدمو بودجه ،اصالح و تاری بودجه سازمان.
و ا تصمیوگیري دربار ذخیر هاي مالی سازمان به منظور اسدااد فعا از آن.
ز ا تصمیوگیري دربار افزایش یا کاهش سرمایه سازمان و ارائه آن براي تصویب شوراي شهر و تأیید وزارت کتور.
ح ا بررسی و تصویب آییننامههاي سازمان در ااراوب قوانین و مقررات.
ط ا بررسی و تصمیو گیري دربار نحو متارکت ساازمان باا اشاخاص ،اعاو از حقیقای یاا حقاوقی و اسادااد از
تسهیالت بانکی با رعایت قوانین و مقررات جاري و نحو هزینه و بازپرداخت آن.
ي ا اندخاب و تجدید اندخاب اعضاي هیأت مدیر و مدیر عامل.
ك ا تعیین و تصویب حقوق و مزایا و یا ح حضور اعضاي هیأت مادیر در جهساات هیاأت مادیر و حقاوق و
مزایاي مدیر عامل و ح الزحمه بازرس.
ا اندخاب و تجدید اندخاب بازرس یا بازرسان.
ا ارائه پیتنهاد تاییر و اصالح اساسنامه به منظور تصویب در شوراي شهر و تأیید وزیر کتور.
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ن ا بررسی و تأیید تتکیالت سازمان و واحدهاي تابعه آن که توسط هیأت مدیر و شوراي سازمان تهیه و پس از
تصویب شوراي اسالمی شهر به منظور اعما ماد  18قانون شاهرداریها و اخاذ تأییدیاه باه وزارت کتاور ارساا
میشود.
س ا بررسی و تأیید آئیننامههاي مالی و معامالتی سازمان و ارائه آن براي تصویب شاوراي شاهر و تأییاد وزارت
کتور.
ع ا رسیدگی و اتخاذ تصمیو نسبت باه ساایر اماور و موضاوعات پیتانهادي کاه در قالاب اهادا

ساازمان ارائاه

میشود.
ا پیتنهاد انحال سازمان به شوراي شهر براي تصویب شوراي شهر و اخذ تأیید وزیر کتور.
ص ا معرفی یك نار کارشناس امور مالی که داراي تجربه کافی باشد بعنوان قائومقا ذیحساب باه شاوراي شاهر
جهت تصویب.
تبصر یکو  : )5در صورتیکه سازمان کارآیی الز را عب مااد اساسنامه نداشده باشد شاوراي شاهر عنداالقدضاا
پس از بررسی هاي الز جهت عی مراحل قانونی انحال و اخذ ساایر تصامیمات مراتاب باه شاهرداري و وزارت
کتور اعال خواهد شد.
تبصر دو  : )1تا زمانیکه سازمان آئیننامه مالی و معامالتی خاصی نداشده باشاد آئاینناماه ماالی شاهرداريهاا
مصوب  5786/8/51و اصاالحیههااي بعادي آن و آئاینناماه معاامالت شاهرداري تهاران مصاوب  5711/5/11و
اصالحیههاي بعدي آن و رعایت سایر مقررات مربوط مالك عمل خواهد بود.
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ماده یازدهم ( : )11جهسات شوراي سازمان حداقل سالی دو بار براي تأیید صورتهاي مالی و تأییاد برناماه و
بودجه سا آتی در زمان مقرر تتکیل میشود ،دعوتنامه جهسه باید حداقل د روز قبل از برگزاري جهساه باا قیاد
تاری و محل جهسه براي اعضا ارسا شود.
تبصر یکو  : )5جهسات شورا خارج از مواعد فوق بنا به تقاضاي مدیر عامل یا رئیس هیئات مادیر یاا دو ناار از
اعضاي شورا به صورت فوقالعاد تتکیل خواهد شد .در اینصورت دسدور جهسه شورا را رئیس شاورا بار اسااس
پیتنهاد مدقاضی تعیین و براي اعضا ارسا مینماید.
تبصر دو  : )1جهسات شورا با حضور کهیه اعضا رسمیت مییابد و انانچه در نوبت او کال اعضاا حضاور
بهو نرسانند حداکثر ظر

مدت  51روز مجدداً دعوت بعمل میآید که در این صورت شورا باا حضاور حاداقل

سه نار متروط بر حضور رئیس شورا رسمیت خواهد یافت.
ماده دوازدهم ( : )12دبیر شورا که در اولین جهسه شورا اندخاب میشود وظیاه تعیاین دسادور جهساه ،ارساا
دعوتنامه ،تنظیو و حاظ صورتجهسهها و مسدندات ترکیب هیأت مدیر سازمانشورا را برعهد دارد.
ماده سيزدهم ( )13تركيب هيات مدیره سازمان :مرکب از پنج نار عضو اصاهی و یاك ناار عهایالباد
میباشد که عبارتنداز:
الف ا معاون شهردار رئیس هیأتمدیر ) به اندخاب شهردار.
ب ا اهار نار از اشخاص داراي تخصص و تجربه و آشنا به امورسازمان که به پیتنهاد شهردار و تصویب شوراي
سازمان اندخاب میشوند.
نحو اندخاب عضو عهیالبد مانند اعضاي اصهی خواهد بود.
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تبصر یکو  : )5اعضاي هیأت مدیر سازمان براي مادت دو  )1ساا اندخااب مایشاوند واندخااب مجادد آناان
بالمانع است.
تبصر دو  : )1اعضاي هیأت مدیر با حکو رئیس شورا منصوب میشوند.
ماده چهاردهم ( - )14طرز تشكيل جلسات هيأت مدیره
جهسات هیأت مدیر هر پانزد روز یك بار با حضور نصف بیتدر اعضا تتکیل میشاود و مصاوبات آن باا ر ي
حداقل سه نار از اعضا معدبر و الز االجرا خواهد بود.
تبصر  :انانچه هریك از اعضاي اندخابی هیأت مدیر بیش از سه جهسه مدوالی و یا پنج جهساه مدنااوب در عاو
سا در جهسات هیأت مدیر شرکت نکند مسدعای شناخده مایشاود و بایاد عبا مقاررات در خصاوص اندخااب
عضو جایگزین اقدا الز به عمل آید.
ماده پانزدهم ( : )15مدیر عامل انانچه عضو هیأت مدیر نباشد نیز موظف به حضور در کهیه جهسات هیاأت
مدیر است و میتواند نظرات خود را نسبت به امور فنی ،مالی ،اداري و سایر موضوعات مرتبط با اساسانامه اباراز
نماید ولی ح ر ي ندارد انانچه مدیر عامل در معذوریت ،مرخصی و یا مأموریت باشد ،در این صورت جانتین
وي که برابر تبصر دو  )1بند "ك" ماد بیسدو  ) 11این اساسنامه تعیین شد باشد در جهسات بدون حا ر ي
حضور خواهد یافت.
ماد شانزدهو  : )56اعضاي اندخابی هیأت مدیر ممکن است با تتخیص شورا به عور تما وقت متاو خادمت
شوند و در صورت تما وقت بودن مسائولیت ادار و سرپرسادی یکای از واحادهاي اصاهی و اساسای ساازمان از
عر

مدیر عامل به عهد هر یك از آنها محو خواهد شد .اعضاي تما وقت در ساعات اداري ح اشداا باه

هیچ نوع کاري را در خارج از سازمان يیر از همکاري آموزشی آن هو با موافقت شورا نخواهند داشت.
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ماده هفدهم ( : )17هیچ یك از اعضاي هیأت مدیر منارداً مجاز به انجا امور به نا سازمان نخواهد بود مگر
به موجب تصویب هیأت مدیر .
ماده هجدهم ( : )18وظایف و اختيارات هيأت مدیره
هیأت مدیر داراي اخدیارات ذکر شد در این اساسنامه و یا تاویض شد از عر
به موضوع و اهدا

شورا براي ادار امور باا توجاه

سازمان میباشد مگر در مواردي که اخذ تصمیو درباار آنهاا عبا اساسانامه در صاالحیت

شورا و مدیر عامل باشد .اهو وظایف و اخدیارات هیأت مدیر به شرح زیر است:
الف ا تهیه و تنظیو آییننامه مالی و معامالتی و سایر دسدورالعملها و ضوابط مورد نیاز ساازمان و پیتانهاد آن باه
شوراي سازمان جهت تأیید و تصویب.
تبصر  :آئیننامه مالی و معامالتی سازمان پس از تصویب شوراي شهر و تأیید وزارت کتاور ماالك عمال قارار
خواهد گرفت.
ب ا تهیه و تنظیو صورتهاي مالی و گزارش عمهکرد سازمان به منظور ارائه به شوراي سازمان.
ج ا بررسی برنامه و بودجه ،اصالح و مدمو و تاری بودجه سالیانه پیتنهادي مدیر عامل و ارائه آن به شوراي سازمان.
د ا برنامهریزي و اجراي مصوبات شوراي سازمان.
ها ا بررسی تتکیالت سازمان و پیتنهاد تصویب آن به شوراي سازمان.
و ا رسیدگی و تصویب انجا معامالت در ااراوب آئیننامه مالیا معامالتی سازمان.
زا بررسی و تجدیدنظر در برنامهها و عرحهاي اجرایی سازمان و پیتنهاد تصویب آن به شوراي سازمان.
ح ا اندخاب یك نار به عنوان مدیرعامل از بین خود یا خارج از اعضا هیأت مدیر کاه باا حکاو رئایس شاوراي
سازمان منصوب میشود.
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ط ا نظارت بر عمهکرد سازمان ،مدیرعامل و نیز حاظ و نگهداري دارایی و اموا سازمان.
ي ا افدداح حساب دریافت و پرداخت و سایر حسابهاي مورد نیاز سازمان در بانکها با رعایت قوانین و مقررات جاري کتور.
ك ا بررسی و پیتنهاد اخذ وا و متارکت سازمان با بانکها و مؤسسههاي اعدبااري باا رعایات قاوانین و مقاررات
مربوعه بر اساس بودجه مصوب.
ا تعیین دو نار از اعضاي هیأت مدیر یکی به عور ثابت و دیگر در يیااب ایتاان باراي امضااي اوراق و اساناد
تعهدآور سازمان عالو بر مدیرعامل)
ا بررسی و تصویب میزان پاداش و سایر امکانات رفاهی براي کارکنان سازمان بر اساس آییننامهها و بودجه مصوب.
ن ا اقامه ،تعقیب و دفاع از هرگونه دعوي در همه مراجع قضایی و يیرقضایی و کهیه اخدیارات دیگر راجع به امار
دادرسی و تعیین وکیل دعاوي با حا توکیال و عاز وکیال و در صاورت نیااز باا همکااري ادار کال حقاوقی
شهرداري و ارجاع امور به داوري.
تبصر یکو  : )5هیأت مدیر مجاز اسات بختای از وظاایف خاود را باا حااظ مسائولیت خاویش باه مادیرعامل
تاویض کند.
تبصر دو  : )1هیأت مدیر موظف است همه ساله یك نسخه از ترازنامه و صاورتهااي ماالی و تاریا بودجاه
سازمان را همرا با گزارش عمهکرد سازمان حداکثر تا پایان خردادما سا بعد به بازرس تسهیو کند.
تبصر سو  : )7مصوبات هیأت مدیر به اتااق آرا و یا حداقل سه  )7ر ي مواف در صاورتی معدبار اسات کاه
رئیس هیأت مدیر یکی از آنان باشد.
تبصر اهار  : ) 8انانچه هریك از اعضا هیاأت مادیر در انجاا وظاایای کاه عبا ماااد اساسانامه عهاد دار
میباشند قصور ورزند شورا میتواند با توجه به موارد ذیل پس از سوا نسبت به برکناري وي اقدا کند.
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الف ا انانچه وزارت کتور در ندیجه بازرسی به عمهکرد هیاأت مادیر ایارادي داشاده و یاا آنارا مااایر مقاررات
تتخیص دهد مراتب را به شورا منعکس مینماید .رئیس شورا موظف است حداکثر تا پانزد روز بعد از دریافات
نامه ،موضوع را در جهسه فوقالعاد شورا مطرح و ندیجه را مسددالً اعو از آنکه منجر باه ابقاا یاا برکنااري عضاو
هیأت مدیر شود ،بالفاصهه به وزارت کتور گزارش نماید.
ب ا انانچه هریك از اعضا شورا نسبت به عمهکرد هریك از اعضا هیأت مدیر سازمان اعدراضی داشده باشاند
میبایسدی کدباً به رئیس شورا گزارش دهند و رئیس شورا میبایسدی بر اساس گزارشات واصهه جهسه فاوقالعااد
شورا را تتکیل داد و به موضوع رسیدگی نماید .رئیس شورا موظف است موارد را باه عضاو هیاأت مادیر کاه
مورد سئوا قرار گرفده ابالغ نماید .فرد مورد نظر مکهف است در اولین جهسه شورا که توسط رئیس شورا تعیاین
می شود حضور بهو رساند و پاس ارائه نماید .انانچه شورا به عضو هیأت مدیر فارد ماورد سائوا واقاع شاد )
ر ي عد اعدماد داد بالفاصهه از سمت خود برکنار میشود.
ج ا هر یك از اعضا هیأت مدیر موضوع بند ب ) ماد  57می تواند اسدعاا خود را دو ما قبل به اعالع رئایس
شورا برساند .رئیس شورا میتواند با اسدعاا مخالات کند و عضو مذکور نیز میتواناد بعاد از یاك ماا اسادعااي
خود را مجدداً با درج مههت یك ماهه اعال دارد و رئیس شورا موظف اسات حاداکثر تاا پاانزد روز نسابت باه
تتکیل جهسه فوقالعاد شورا اقدا و موضوع اسدعاا را مطرح و عضو جاایگزین را معرفای کناد ،شاورا موظاف
است قبل از اتما مههت دو ماهه عضو مسدعای ،نسبت به اندخاب عضو جایگزین اقدا کند.
تبصر پنجو  : )1انانچه عضو مورد سوا واقع شد رئیس هیأت مدیر باشاد کاه ضامناً معاونات شاهرداري را
عهد دار می باشد ،جهسه شورا با حضور بدون ح ر ي وي ،تتاکیل خواهاد شاد در ایان صاورت تصامیمات باا
اتقاق آرا یا اکثریت سه ر ي متروط بر آنکه یکی از آن سه نار شهردار باشد اتخاذ خواهاد شاد و انانچاه ر ي
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بر عد اعدماد باشد رئیس هیأت مدیر عالو بار برکنااري از ریاسات هیاأت مادیر باا ذکار تخهااات باه هیاأت
رسیدگی به تخهاات اداري شهرداري معرفی خواهد شاد .بادیهی اسات تاا تعیاین جانتاین وي یکای از معااونین
شهردار در صورت داشدن پست مصوب سازمانی یا یکی از کارشناسان مدخصص و مطهع با اندخاب شاهردار و باا
اعالع شورا عهد دار وظایف مذکور در هیأت مدیر خواهد شد.
ماده نوزدهم ( :)19مدیر عامل
مدیر عامل سازمان از افراد ذیصالح که عالو بر داشدن حداقل مادرك تحصایهی کارشناسای باا داشادن حاداقل
اهارسا سابقه اجرایی در امور شهرداري و تجربه در امور مربوط باه ساازمان باراي خادمت تماا وقات از باین
اعضاي اندخابی اعو از اصهی یاا عهای الباد ) هیاأت مادیر و یاا خاارج از ساازمان متاروط باه داشادن شارایط
فوق الذکر) با پیتنهاد شهردار و تصاویب شاورا باراي مادت دو ساا اندخااب و باا حکاو رئایس شاورا منصاوب
میشود.
تبصر  :دور خدمت مدیرعامل درموارد ذ یل خاتمه میپذیرد:
الف ا انانچه هر یك از اعضا هیأت مدیر سازمان به عمهکارد مادیر عامال ایاراد و یاا اعدراضای داشاده باشاند،
می بایسدی مطهب را کدب ًا باه مادیرعامل و همچناین باه رئایس هیاأت مادیر تساهیو دارناد و رئایس هیاأت مادیر
میبایسدی موضوع را در اولین جهسه هیأتمدیر که با حضور مدیر عامال تتاکیل مایشاود مطارح نمایاد ،مادیر
عامل پاس خواهد داد و در صورتیکه عضو معدرض قانع نتد باشد سوا خاود را کدبااً باه شاورا ارساا خواهاد
داشت .در این صورت و همچنین در صورتیکه هریك از اعضا شاورا باه عمهکارد مادیر عامال اعداراض داشاده
باشند ،رئیس شورا میبایسدی بر اساس گزارشات مذکور و یا گزارشات واصاهه از بازرسای و همچناین بار اسااس
نظرات اعالمی وزارت کتور جهسه فوقالعاد شورا را تتکیل دهد تا باه موضاوع رسایدگی شاود .رئایس شاورا
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موظف است مطالب مذکور را به مدیر عامل ابالغ نماید ،مدیر عامل مکهف است در جهسه عادي و یا فوقالعااد
شورا که توسط رئیس شورا تعیین میشود حضور یافده و پاس ارائه نماید و انانچه شورا به مدیر عامل ر ي عاد
اعدماد دهد ،مدیرعامل بالفاصهه از سمت خود برکنار میشود.
ب ا در موارد تعهی عب مقررات قانونی.
ج ا خاتمه مدتی که براي آن دور اندخاب شد است.
د ا انانچه فاقد هر یك از شرایط مربوط به اندخاب مدیرعامل باشد.
ها ا اسدعاا یا فوت یا هجر.
تبصر یکو  : )5در صورت تعهی  ،فوت ،اسدعاا ،حجر ،خاتمه خدمت ،و یا برکنااري مادیرعامل ،حساب اعاال
هیأت مدیر یکی از مدیران یا مسئوالن سازمان با اندخاب رئیس شوراي سازمان وظایف مدیرعامل را حاداکثر باه
مدت دو ما عهد دار خواهد شد.
تبصر دو  : )1مدیرعامل میتواند اسدعااي خود را دو ما قبل به اعالع رئیس شورا برساند رئیس شورا میتواند
با اسدعاا مخالات کند و مدیرعامل نیز میتواند بعد از یك ما از تاری اسدعاا  ،مجدداً با درج مههت یك ماهاه
اسدعااي خود را به رئیس شورا ارائه نماید .رئیس شورا موظف است حداکثر قبل از اتما مههت یك ماهاه ،مادیر
عامل جدید را جهت اندخاب به شورا معرفی نماید.
تبصر سو  : )7مدیرعامل ساب  ،موظف به تنظایو و امضاا صورتجهساه تحویال و تحاو باا مادیرعامل جدیاد
میباشد.
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ماده بيستم ( : )21وظایف و اختيارات مدیر عامل
الف ا مدیرعامل باالترین مقا اداري و اجرایی سازمان است کاه بار هماه واحادهاي تابعاه ساازمان ،سرپرسادی و
نظارت دارد و مسئو برنامه ریزي ،حسان اجاراي اماور ،حااظ مناافع و سارمایه و اماوا ساازمان و اجاراي ماااد
اساسنامه و مصوبات شوراي سازمان و هیأتمدیر است و در مقابل این دو مرجع پاسخگو خواهد بود.
ب ا پیتنهاد بودجه سازمان و برنامه اجرایی آن و اصالحیه ،مدمو و تاری بودجه سالیانه به هیاأتمادیر و اجاراي
آن پس از تصویب مراجع ذیربط با رعایت مقررات سازمان.
ج ا تهیه و تنظیو هرگونه مقررات و دسدورالعملهاي الز براي پیتبرد امور سازمان بر اساس مصوبات هیأت مدیر .
د ا ادار امور سازمان و ایجاد هماهنگی میان واحدهاي تابعه و اتخاذ تصمیوهاي انضباعی ،تتوی و تنبیاه درباار
کارکنان بر اساس مقررات.
ها ا انجا امور اداري و اسدخدامی کارکنان
و ا نمایندگی سازمان در برابر سایر دسدگا هاي اجرائی کتور
ز ا امضاي همه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور ،قبولی ،تعهاد ظهرنویسای ،پرداخات و واخواسات اوراق تجااري،
وصو مطالبات ،پرداخت دیون و انجاا هرگوناه معامهاه اعاو از خریاد ،فاروش ،اجاار  ،تاییار و تبادیل و فسا
قراردادها ،رهن گذاشدن اموا منقو و يیرمنقو سازمان ،تضمین دیون ،اجراي اسناد الز االجرا برحساب ماورد
به اتااق دارندگان امضاهاي مجاز ،همرا با مهر سازمان و با رعایت آییننامههاي مالی و معامالتی و سایر مقررات
جاري کتور.
ح ا نظارت بر همه امور سازمان و تطبی عمهکرد سازمان با قوانین و مقررات مربوط.
ط ا اجراي سایر اموري که عب مااد اساسنامه و یا به موجب قوانین موضوعه صرفاً بر عهد مدیر عامل است.
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ي ا اجراي وظایای که هیأت مدیر به واسطه اخدیار خود به مدیر عامل تاویض کرد باشد.
ك ا تهیه و تنظیو گزارشات مالی و عمهیاتی سازمانی جهت بررسی و عرح در هیاأت مادیر و شاوراي ساازمان.
تبصر یکو  : )5معاون مالی و اداري سازمان به پیتنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیر و زیر نظار مادیرعامل
با رعایت صرفه و صالح سازمان و مقررات این اساسنامه و آییننامههاي مصوب انجا وظیاه میکند.
تبصر دو

 : )1مدیرعامل میتواند با تصویب هیأت مدیر و به منظور تسریع در امور جاري ساازمان ،بختای از

اخدیارات خود را به هر یك از اعضاي اصهی هیأتمدیر و معاونان ساازمان تااویض نمایاد ،لایکن ایان تااویض
اخدیار رافع مسئولیت مدیرعامل نبود و مسئولیت حسن ادار امور و حااظ دارایای ساازمان همچناان باه عهاد او
خواهد بود.
ماده بيست ویكم ( : )21مسئولیت اعضاي هیأتمدیر و مادیرعامل در برابار ساازمان وشاهرداري ،مسائولیت
وکیل در برابر موکل است.
ماده بيست ودوم ( : )22اعضاي شوراي سازمان ،هیأت مدیر و مادیرعامل حا ندارناد در معاامالتی کاه باا
سازمان و یا به حساب سازمان صورت میگیرد شرکت کنند یا سهیو شوند .همچنین مراعات مااد مااد یکصاد و
بیست و نهو  ) 519قانون تجارت و قانون منع مداخهه کارکنان دولت در معامالت الزامی است.
تبصر  :انجا معامالت با مؤسسات ،سازمانها و شرکتهاي وابسده به شهرداري از سوي ساازمان از شامو مااد
 )519قانون تجارت خارج میباشند.
ماده بيست وسوم (  - )23بازرس قانونی :بازرس و یا بازرسان قانونی توسط شاوراي ساازمان باراي مادت
یك سا از بین اشخاص حقیقی با مدارك تحصیهی لیسانس مرتبط با حداقل پنج سا سابقه کاار و یاا موسساات
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حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی اندخاب میشود .تجدید اندخاب وي براي دور هاي بعاد بالماانع اسات.
رونوشت حکو بازرسی براي شوراي اسالمی شهر و وزارت کتور ارسا خواهد شد.
تبصر  :اشخاص مندرج در ماد یکصد و اهل و هادو  ) 581قانون تجارت را نمیتوان به سمت بازرس ساازمان
اندخاب نمود.
ماده بيست وچهارم ( : )24وظایف بازرس
الف ا نظارت بر اجراي صحیه مقررات مندرج در اساسنامه ،آییننامهها و بودجه مصوب ساازمان و تطبیا آن باا
قوانین و مقررات آئیننامه.
ب ا تهیه و ارائه گزارشهاي موردي بر اساس بررسیها و متاهدات به مدیرعامل و هیأتمدیر و در صورت لزو
به رئیس شوراي سازمان در ااراوب مقررات جاري همرا با اظهارنظر صریه.
ج ا بررسی و اظهارنظر درباار بودجاههااي پیتانهادي و ترازناماه و صاورتهااي ماالی و تاریا بودجاه و ساایر
گزارشهاي سازمان.
د ا بازرس و یا بازرسان سازمان موظاند هر ماهه گزارش کدبی از عمهکرد سازمان و حساب درآمد و هزیناههااي
آن را تهیه و همرا با اظهارنظر صریه در ارتباط با تطبی قاوانین و مقاررات را باه رئایس شاوراي ساازمان ارائاه و
رونوشت آن را به شوراي اسالمی شهر ارسا نماید .بادیهی اسات انانچاه در گازارش ارائاه شاد ابهاماات و یاا
نواقصی قید شد باشد هیأت مدیر موظف است حداکثر ظر

دو هاده از تاری ارسا گازارش ،موضاوع را در

جهسه هیأت مدیر که با حضور مدیرعامل تتکیل میشود رسیدگی و ندیجه را گزارش نماید.
ها ا اسدااد از خدمات کارشناسان رسمی و خبر به منظور انجا وظایای که بر عهد اوست.
و ا اظهارنظر درمورد افزایش سرمایه به اسدناد ماد  ) 565قانون تجارت.
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ز ا رسیدگی به هرگونه اقدامات مالی سازمان به منظاور حصاو اعمیناان از صاحت دریافاتهاا و پرداخاتهاا و
رعایت مقررات و بودجه مصوب.
ح ا همکاري با حسابرسان مندخب شوراي اسالمی شهر تهران « موضوع بند  )71مااد هادااد و یکاو  )15قاانون
تتکیالت ،وظائف و اندخابات شوراهاي اسالمی شهر و اندخاب شهرداران مصوب  5711و اصالحات بعادي آن)
و بازرسان اعزامی وزارت کتور.
تبصر یکو  : )5مدیرعامل و هر یك از اعضااي هیاأت مادیر و هاواناین کهیاه کارکناان ساازمان موظاف باه
پاسخگویی در برابر بازرس بود و مکهاند موقع و هرنوع اسناد و مادارك و اوراق و اعالعاات شاااهی یاا کدبای
مورد نیاز بازرس را بالفاصهه در اخدیار وي قراردهند.
تبصر دو  : ) 1بررسی و مطالعه اسناد و مدارك باید به نحاوي انجاا گیارد کاه موجاب وقااه در اماور جااري
سازمان نتود.
تبصر سو  : )7گزارشهاي بازرس دربار بودجه پیتنهادي و ترازنامه و حسااب ساود و زیاان و تاریا بودجاه
باید دست کو د روز قبل از جهسه شوراي سازمان در اخدیار رئایس و اعضااي شاوراي ساازمان و رئایس هیاأت
مدیر قرار گیرد و نسخهاي نیز به شوراي شهر و شهرداري تسهیو شود.
تبصر اهار  : )8در صورت معذوریت ،فوت ،اسادع اا  ،ساهب شارایط و یاا عاد قباو مسائولیت بازرسای در
اجراي وظایف محوله ،شوراي سازمان موظف است بالفاصهه در خصوص اندخاب بازرس جدید اقدا کند.
تبصر پنجو  : )1بازرس ح مداخهه در امور اجرایی ،اداري و معامالت سازمان را ندارد ولی مایتواناد نظارات
خود را کدباً به مدیرعامل و هیأتمدیر و شوراي سازمان ابالغ نماید.
تبصر شتو  : )6سایر وظایف ،اخدیارات و مسئولیتهاي بازرس بر اساس قانون تجارت است.
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تبصر هادو  : )1حسابرس سازمان در اجاراي بناد  ) 71مااد هادااد و یکاو  ) 15قاانون تتاکیالت ،وظاایف و
اندخابات شوراهاي اسالمی کتور و اندخاب شهرداران مصوب  5711و اصالحات بعدي آن توسط شوراي شاهر،
از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی اندخاب خواهد شد و هیأتمدیر موظاف اسات ضامن
عقد قرارداد با حسابرس ،ح الزحمه ایتان را بپردازد .حسابرس مکهف است گزارش خود را مسدقیماً باه شاوراي
اسالمی شهر ارائه نماید.

فصل چهارم :مقررات مالی سازمان
ماده بيست وپنجم ( : ) 25سا مالی سازمان از او فروردین ما هر ساا شاروع و در پایاان اسااندما هماان
سا خاتمه مییابد.
ماده بيست وششم ( : )26مدیرعامل و هیأت مدیر باید شیو اي را اتخاذ کنند کاه برناماه و بودجاه ساا آتای
سازمان در موعد مناسب به تأیید شوراي سازمان رسید و مدعاقب آن در موعاد قاانونی باراي تصاویب باه همارا
بودجه شهرداري به شوراي شهر ارسا شود.
ماده بيست وهفتم ( : )27کهیه درآمدهاي سازمان در حسابی که با رعایت تبصر ذیال بناد  ) 51مااد ) 15
قانون تتکیالت  ،وظایف واندخابات شوراهاي اسالمی کتور و اندخاب شهرداران مصوب  11/7/5افددااح میتاود
و بر عب قوانین مربوعه هزینه خواهد شد.
ماده بيست وهشتم (  : )28دخل و تصر

در وجو و اموا سازمان به منزله دخل و تصر

در وجو و اموا

عمومی و شهرداري بود و مدخهاین بر عب قانون و مقررات مربوعه تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
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فصل پنجم :سایر مقررات و انحالل
ماده بيست ونهم (  : ) 29کهیه مکاتبات سازمان با امضاي مدیر عامل در يیاب او به امضاي جانتین وي که باا
اعالع هیأت مدیر تعیین میشود و همرا با مهر سازمان معدبر خواهد بود.
ماده سيی ام (  : ) 31کهیاه آگهایهاا و اعالعیاه هااي ساازمان در روزناماه رسامی کتاور و یکای از جرایاد
کثیراالندتار کتور درج خواهد شد.
ماده سی ویكم (  - )31انحالل سازمان
در موارد زیر سازمان منحل میشود:
الف ا تخهف از مااد اساسنامه و یا قوانین و مقررات جاري کتور به اسدناد گزارشات مسدند بازرس قانونی سازمان
و حسابرس مندخب شوراي شهر و تصویب شوراي اسالمی شهر و تأیید وزارت کتور.
با پیتنهاد هیأتمدیر و تأیید شوراي سازمان و تصویب شوراي شهر.
ماده سی و دوم ( : )32در صورت انحاال ساازمان هیاأت تصاایهاي مرکاب از مادیرعامل ،نمایناد شاوراي
سازمان به نمایندگی شهرداري و نمایند شوراي شهر مسئولیت تصاایه حسااب و تأدیاه دیاون باه هماه اشاخاص
حقیقی و حقوقی را بعهد میگیرد.
ماده سی و سوم ( : )33سایر مواردي که در ایان اساسانامه پایش بینای نتاد اسات بار عبا قاانون شاهرداري
مصوب  5778/8/55و اصالحات بعدي آن و سایر قوانین و مقررات جاري کتور عمل خواهد شد .ضمناً انانچاه
در قوانین و مقررات موضوعه اخدیاراتی راجع به امور سازمان براي شوراي اسالمی شهر پیشبینی شاد باشاد کاه
در این اساسنامه قید نتد باشد مسئولین سازمان موظاناد عاالو بار رعایات ماااد اساسانامه در ایان گوناه ماوارد
مصوبات شوراي شهر را اخذ نمایند.
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ماده سی و چهارم ( : )34این اساسنامه متدمل بر پنج  ) 1فصل و سی و اهار  ) 78مااد و سای و ناه ) 79
تبصر  ،در اجراي بند  ) 51ماد هاداد و یکو  )15قانون تتکیالت ،وظایف و اندخابات شوراهاي اسالمی کتاور
و اندخاب شهرداران به تصویب شوراي اسالمی شهر تهران رسید و ممهور باه مهار شاوراي اساالمی شاهر تهاران
میباشد و پس از عی مراحل قانونی الز االجرا میباشد.
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امتداد سازمانی در مناطق و نواحی (ادارات زیباسازی)
ادارات زیباسازي بعنوان واحدهاي تابعه حوز معاونت امور شهري و فضاي سبز مناع 11گاناه شاهرداري تهاران
بازوهاي اجرایی سازمان بود که بر اساس شرح وظایف زیر اقدا می نمایند:
 -5تهیه ،جانمایی و نصب مبهمان و المان هاي شهري و بررسی وضعیت مبهمان شهري منطقاه باه منظاور شاناخت
نیازها و برنامهریزي جهت رفع نواقص و کاسدی هاي مربوعه مطااب باا ضاوابط ،بختانامههاا ،دسادورالعمل هاا و
عرحهاي ارائه شد از سوي سازمان زیباسازي.
 -1پیرایش و بازپیرایی نماها و بدنههاي شهري در ااراوب دسدورالعمل هاي سازمان زیباسازي .
 -7آذینبندي و نورپردازي موقت فضاهاي شهري به مناسبت هاي مخدهف.
 -8نورپردازي دائو محیط شهري اعو از معابر ،میادین ،پارکها ،نماهاا و کهیاه فضااهاي شاهري باا تأییاد ساازمان
زیباسازي.
 -1انجا فعالیت هاي هنري و گرافیك شهري با هماهنگی و نظارت سازمان زیباسازي و اخذ تأئیدیاه عارح هااي
مربوعه از سازمان ،شامل فرمهاي حجمی ،نقاشی دیواري.
 -6شناسایی و احیا فضاهاي شهري ارزشمند و با هویت.
 -1شناسایی فرصت هاي شهري و تبدیل آن به فضاهاي مطهوب شهري نظیر پیاد را هاا ،گتادگا هاا ،تارجگاا
ها ،پاتوق هاي محهه اي ،فرا محهه اي و  ...مطاب ضوابط و دسدورالعمل ها و عرح هاي ارائه شد از سوي سازمان
زیباسازي.
 -4آموزش شهروندان و جهب متارکت هاي مردمی جهت پیتابرد اهادا

اماور شاهري باا همااهنگی ساازمان

زیباسازي.
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 -9صدور مجوز تابهوهاي معر

کاربري اخدصاصی) براساس مصوبات شاوراي محدار اساالمی شاهر تهاران و

آئیننامههاا ،ضاوابط و دسادورالعمل هااي ساازمان زیباساازي و انجاا همااهنگی الز جهات هادایت مدقاضایان
تابهوهاي تبهیااتی صنای به سازمان زیباسازي در ارتباط با تبهیاات محیطی و نظارت برحسن انجا کار
 -51ساماندهی معابر ،میادین و  ...در قالب عرح ها و پروژ هاي خااص مطااب باا عرحهااي ارائاه شاد از ساوي
سازمان زیباسازي.
 -55نصب پالك معابر و پالك واحدهاي شهري.
 -51نظارت بر عمهکرد نواحی جهت جهوگیري از اقدامات ماایر با بختنامه ها ،ضوابط و اسادانداردهاي ساازمان
زیباسازي.
 -57ارائه گزارش پیترفت فیزیکی پروژ هاي زیباسازي منااع باه ساازمان زیباساازي و ساایر مراجاع و انطبااق
پیترفت با برنامه زمان بندي پروژ ها.
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