
  بسمه تعالي

  

  اساسنامه سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري بندرعباس

  

  فصل اول : كليات 

  : 1ماده 

قانون تشكيالت ، وظـايف و انتخابـات شـوراهاي اسـالمي كشـور و       71ماده  15قانون شهرداري و بند  84به استناد ماده 

استاندار محترم هرمزگان و ضمائم  28/11/85مورخ  49587و با توجه به نامه شماره  1/3/75انتخابات شهرداران مصوب 

مربوطه ، سازمان فرهنگي ، ورزشي شهرداري بندرعباس تأسيس و بر اساس مفاد اين اساسنامه ، قانون شهرداري و سـاير  

  قوانين و مقررات مربوطه بعنوان سازمان وابسته به شهرداري بندرعباس اداره خواهد شد .

  : نام سازمان  2ماده 

  گي ، ورزشي شهرداري بندرعباس مي باشد كه در اين اساسنامه ، اختصاراً سازمان ناميده مي شود .سازمان فرهن

شروع به كار سازمان مستلزم اخذ موافقـت و مجوزهـاي قـانوني از وزارت محتـرم فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي ،        تبصره : 

  بط مي باشد .سازمان محترم تربيت بدني جمهوري اسالمي ايران و ساير مراجع قانوني ذير

  : اهداف سازمان  3ماده 

سازمان با اهداف انجام امور فرهنگي و ورزشي و در چارچوب وظايف و مأموريتهاي قـانوني شـهرداري در ايـن زمينـه     

فعاليت خواهد نمود و داراي شخصيت حقوقي و استقالل مالي است و طبق اصول بازرگاني و مقررات اين اساسـنامه بـه   

  دكفا اداره مي شود .صورت خودگران و خو

  : وظايف سازمان  4ماده 

مديريت و اداره امور فرهنگي ، تفريحي ، ورزشي در قالـب وظـايف قـانوني شـهرداري و مفـاد ايـن اساسـنامه در شـهر         

  بندرعباس 

  : مدت فعاليت  5ماده 

  مدت فعاليت سازمان از تاريخ تأسيس نامحدود است . 

   : مركز سازمان و حدود عمليات 6ماده 

  ده و حريم شهر بندرعباس مي باشد. كز سازمان شهر بندرعباس است و محدوده عمل سازمان ، محدومر

سازمان مي تواند در زمينه امور مشاوره اي و همكاريهـاي فرهنگـي و ورزشـي بـا شـهرداريهاي كشـور و سـاير         تبصره :

  رات مربوط و اخذ مجوز الزم همكاري نمايد .در قالب تفاهم نامه و قرارداد ، با رعايت مقرسازمانهاي مرتبط داخلي 

: فعاليت سازمان با رعايت كليه مقررات مرتبط و با كسب مجوزهاي قانوني از مراجـع ذيـربط در برگيرنـده     7ماده 

  موارد ذيل است :

  تعيين خط مشي ، سياست گذاري اجرايي و برنامه ريزي فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ورزشي سازمان . 1-7

شتيباني تحقيقاتي ، مطالعاتي و آموزشي فرهنگسراها و مراكز فرهنگي ، ورزشي شهرداري با هدف تأمين نيازهـاي  پ 2-7

  مشترك آنها با رعايت مقررات مربوط .



برنامه ريزي در راستاي ايجاد اماكن فرهنگي ، ورزشي و هنري در نقاط مختلف شهر با سرمايه گـذاري شـهرداري    3-7

  ي با اخذ مجوز از مراجع قانوني ذيربط .يا بخش دولتي و خصوص

مسابقات ، نمايشگاهها و كوهنوردي  –برنامه ريزي براي پركردن اوقات فراغت شهروندان از طريق برپايي نمايشها  4-7

  و موارد مشابه در پارك ها ، اماكن و فضاهاي مناسب شهري با رعايت مقررات مربوطه .

باشگاه ها و مجتمع هاي فرهنگي ورزشي مثل آموزش و پرورش ، ارشـاد اسـالمي ،   همكاري با سازمانها ، نهادها ،  5-7

حوزه هنري ، صدا و سيما و غيره د رتمامي زمينه هاي مرتبط با اهداف سازمان با رعايت مقررات مربوطه و اخـذ مجـوز   

  .الزم 

وم بويژه جوانان و نوجوانـان و  ارائه خدمات فرهنگي ، هنري ، ورزشي و آموزش هاي آزاد علمي و فرهنگي به عم 6-7

مبادرت به هرگونه فعاليت كه بتواند بنحوي در تحقق اهداف و موضوع فعاليت سازمان مؤثر باشد با اخذ مجوز از مراجع 

  ذيربط .

انعقاد قرارداد انجام معامالت مجاز در راستاي تأمين منابع درآمد براي فعاليتهاي سازمان بر اساس قانون شهرداري و  7-7

  معامالتي سازمان  آئين نامه مالي و

سرمايه گذاري و مشاركت با اشخاص حقيقي يا حقـوقي و قبـول نماينـدگي يـا واگـذاري نماينـدگي بـه اشـخاص          8-7

  حقيقي يا حقوقي با رعايت آئين نامه مالي و معامالتي سازمان و تصويب مراجع قانوني ذيربط .

وام يا اعتبار برابر ضوابط و مقـررات و قبـول هـدايا و اعانـات ، اعطـاي       تحصيل وام با اعتبار از اشخاص و پرداخت 9-7

  جوايز و هدايا با رعايت آئين نامه مالي و معامالتي سازمان و اخذ مجوز از مراجع ذيربط .

آموزش ، اشاعه و گسترش فرهنگ عمومي شهر نشيني از طريق برنامه ريزي هاي آموزشـي و تبليغـي در سـطوح     10-7

  مختلف .

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگـي جمهـوري    104پيگيري در تحقق اجراي بند ( ك ) ماده  11-7

  موضوعه .اسالمي ايران با رعايت مقررات 

اطالع رساني از طريق انتشار نشريه ، با اخذ مجوز از مراجع ذيربط و رعايت مفاد اساسـنامه و ضـوابط و مقـررات     12-7

  رتبط .سازمانهاي م

  اسالمي شهر .سازمان و شوراي رتبط با اهداف سازمان با تصويب شوراي انجام ساير فعاليتهاي م 13-7

كليه فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ورزشي سازمان با رعايت ضوابط و سياستهاي دولـت و وزارتخانـه هـاي مـرتبط      14-7

  صورت پذيرد .

  

  فصل دوم :

  : سرمايه   8ماده 

زمان عبارتست از مبلغ يك ميليارد ريال كه از محل اعتبارات شهرداري به حسـاب بـانكي سـازمان نـزد     سرمايه نقدي سا

  بانك ملي ايران شعبه بندرعباس واريز خواهد شد . 



سرمايه غير نقدي سازمان عبارتست از اموال منقول و غير منقول اعم از ماشين آالت زمين ، ساختمانها و تأسيسـات قابـل   

اشد كه از طرف شهرداري با رعايت مقررات و آئين نامه مـالي شـهرداري و سـاير مقـررات موضـوعه و بـر       استفاده مي ب

دادگستري كه به تأييد شوراي سازمان و شوراي اسالمي شهر مي رسد ، با رعايت ساير اساس ارزيابي كارشناس رسمي 

  مقررات موضوعه در اختيار سازمان قرار خواهد گرفت .

ري مكلف است حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اساسنامه ، سرمايه فوق را به سـازمان  شهردا  - 1تبصره 

  تحويل نمايد .

  كل سرمايه سازمان متعلق به شهرداري بندرعباس است و قابل انتقال به غير نمي باشد . – 2تبصره 

  ي سازمان و در نهايت قانون شهرداري است .انتقال و واگذاري اموال سازمان تابع آئين نامه مالي و معامالت – 3تبصره 

در صورت انحالل سازمان ، كليه دارايي ها اعـم از منقـول و غيـر منقـول و مطالبـات ، ديـون و تعهـدات بـه          – 4تبصره 

  شهرداري بندرعباس منتقل مي گردد .

عضـاي هيـأت مـديره و                     اعضـاي شـوراي سـازمان ، نماينـدگان قـانوني سـرمايه سـازمان بـوده و بـه همـراه ا            – 5تبصره 

، در حدود وظايف و اختياراتي كه در اين اساسنامه دارند ، نسبت به سرمايه ، امـوال و دارايـي سـازمان امـين     مدير عامل

  محسوب مي شوند .

  : منابع درآمد سازمان  9ماده 

و با رعايت مقررات موضوعه كسب درآمد  سازمان مي تواند جهت تأمين هزينه ها و تقويت بنيه مالي خود از طريق زير

  نمايد .

درآمد حاصل از بهاي خدماتي كـه سـازمان در قالـب اهـداف و موضـوع سـازمان بـا اسـتفاده از امـاكن و فضـاها و           )  1

تجهيزات شهرداري ارائه مي دهد . شامل اماكن و فضاهايي كه از طرف شهرداري و ساير مراجع در اختيار سازمان قرار 

  ت و يا در آينده ايجاد و در اختيار سازمان قرار خواهد گرفت .گرفته اس

حقيقي و حقوقي در قالب ) درآمد حاصل از بهاي خدماتي كه سازمان به شهرداري بندرعباس و مؤسسات و اشخاص  2

  انعقاد قرارداد و در چارچوب اهداف و وظايف سازمان ارائه مي دهد .

يه گذاري سازمان با اشخاص ، بانكها و مؤسسات اعتبـاري مجـاز بـا رعايـت     ) درآمد حاصل از سود مشاركت و سرما 3

  مقررات مربوط و در چارچوب اهداف و وظايف سازمان و با تصويب شوراي اسالمي شهر و ساير مراجع ذيربط .

  ) درآمد حاصل از فروش بليط و خدماتي كه سازمان در قالب اهداف و وظايف خود توليد يا ارائه مي كند . 4

  توسط شوراي سازمان و شوراي شهر تعيين خواهد شد . 4و  2بهاي كاالها و خدمات مذكور در بند تبصره : 

  از شهرداري و دولت ) دريافت كمك  5

) دريافت هدايا و اعانات از اشخاص و ساير مؤسسات با تصويب مصاديق آن توسط شوراي سازمان و مطابق ضوابط و  6

  تصويب شوراي اسالمي شهر . دستورالعمل هاي مربوط و با

  ) كسب ساير درآمدهاي مرتبط با اهداف سازمان با تصويب شوراي سازمان . 7

  

  



  فصل سوم : اركان سازمان 

  : اركان سازمان عبارتند از : 10ماده 

  شوراي سازمان   -الف 

  هيأت مديره   -ب 

  مدير عامل   -ج 

  بازرس   -د 

  : شوراي سازمان : 11ماده 

  :نفر به شرح ذيل خواهد بود  5مان كه منبعد شورا ناميده مي شود مركب از شوراي ساز

  شهردار ( بعنوان رئيس سازمان ) . -1

 نماينده وزارت كشور . -2

 يك نفر از اعضاي شوراي اسالمي شهر به انتخاب شورا . -3

 يك نفر كارشناس به عنوان نماينده استانداري به انتخاب استاندار . -4

   در امور سازمان با معرفي شهردار.حداقل مدرك تحصيلي ليسانس و داراي تجربيات يك نفر كارشناس داراي  -5

بايسـتي داراي حـداقل مـدرك تحصـيلي ليسـانس و داراي       5و4و2نماينده و كارشناس موضوع بنـدهاي  :  1تبصره 

  تخصص و تجربيات كافي در امور مربوط به سازمان باشند .

سـال   4ان از تاريخ شروع بكار شورا به شـرط تـداوم شـرايط احـراز     مدت عضويت اعضاي شوراي سازم : 2تبصره 

  خواهد بود .

  : تشكيل جلسات شوراي سازمان و نحوه اتخاذ تصميم : 12ماده 

ترازنامه و حساب سود و زيان و تفريـغ بودجـه و   جلسات شورا به طور معمول ، سالي دوبار در تيرماه براي تصويب 

نامه و بودجه سال آينده و انجام ساير وظايف به دعـوت رئـيس شـورا در محـل     ديگري در دي ماه براي تصويب بر

  شورا تشكيل مي شود .

بنا به پيشنهاد رئيس شوراي سازمان و يـا تقاضـاي مـدير     12جلسات شورا خارج از موعد مذكور در ماده :  1تبصره 

  خواهد شد . عامل و يا رئيس هيأت مديره و يا بازرس و يا دو نفر از اعضاي شورا تشكيل

دعوت براي جلسات شورا با ذكر تاريخ و محل تشكيل آن و اعالم موضـوع دسـتور جلسـه بايـد حـداقل       : 2تبصره 

  هفت روز قبل از تشكيل جلسه شورا به وسيله دعوتنامه كتبي از اعضاء توسط رئيس شورا به عمل آيد .

انچـه در نوبـت اول كـل اعضـاء حضـور بهـم       جلسات شورا با حضور كليه اعضاء رسميت مي يابـد و چن :  3تبصره 

نرسانند در نوبت دوم كه حداكثر ظرف مدت پانزده روز آينده خواهد بود ، با حضور حداقل سه نفر تشكيل خواهد 

  گرديد .

بود كه رئيس تصميمات شورا به اتفاق آراء و يا با اكثريت سه رأي موافق در صورتي مناط اعتبار خواهد :  4تبصره 

از آن سه نفر باشد . نظرات و داليل مخالفين ميبايستي كتباً و مستدالً در صورتجلسه قيد شـود و مـتن آن   شورا يكي 



نيز در دفتر مخصوصي ( كه توسط شورا برگ شماري و نخ كشي و مهـر سـربي شـده باشـد و مشخصـات دفتـر در       

  صفحه اول آن ثبت شده و به امضاء رسيده است ) درج شود .

  

  شوراي سازمان  وظايف و اختيارات

  : وظايف شورا به شرح زير مي باشد : 13ماده 

  استماع گزارش ساالنه هيأت مديره و بازرس راجع به امور سازمان و تصويب آن . -1

بررسي وتصويب ترازنامه ، حساب سود و زيان و صورت دارايي و ديون و عمليات سازمان بر اسـاس گـزارش    -2

 ت به آنها .هيأت مديره و بازرس و اتخاذ تصميم نسب

 بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به خط مشي و برنامه ريزي هاي كلي سازمان . -3

بررسي و تصويب بودجه ، متمم و اصالح و تفريغ بودجه ، مصوبات شوراي سازمان در امور فوق بالفاصله پس  -4

 جانشين قانوني آن جهت تأييد ارسال خواهد شد .از تصويب به شوراي اسالمي شهر يا 

شوراي اسالمي شهر يا جانشين قانوني آن ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت بودجه ، متمم اصـالح و   تبصره :

  تفريغ بودجه را بررسي و تصويب خواهد كرد .

بررسي و تأييد تشكيالت اداري سازمان و واحدهاي تابعه آن كه توسط هيأت مديره تهيه و پيشنهاد مي گردد و  -5

  قانون شهرداري و اخذ مصوبه وزارت كشور . 54اد ماده اجراي آن پس از اعمال مف

به كار سازمان چنانچه در شهرداري براي انجام وظايف سازمان پستهاي مصوب وجود داشته باشـد  تبصره : با شروع 

، پستهاي مذكور و شاغلين آنها تحت مديريت سازمان قرار گرفته و از محل اعتبارات سازمان حقوق و مزاياي خود 

يافت خواهند كرد . بديهي است چنانچه بـراي سـازمان تشـكيالت تفصـيلي جداگانـه اي براسـاس مقـررات و        را در

  شاغلين پستهاي مذكور در پستهاي جديد تطبيق خواهند يافت .ضوابط استخدامي شهرداريهاي كشور تهيه شود 

و پيشنهادي هيـأت مـديره و يـا     بررسي و تأييد كليه آئين نامه هاي داخلي و دستورالعمل ها و ضوابط مورد نياز -6

عمـل خواهـد شـد ) بـا رعايـت       13ماده  7بند مديرعامل ( بجز آئين نامه مالي و معامالتي سازمان كه برابر مفاد 

  مقررات ذيربط و دستورالعمل هاي وزارت كشور و اصالح و تغييرات آنها  .

اساسـنامه توسـط هيـأت مـديره تهيـه و بـه       آئين نامه مالي و معامالتي سازمان براساس قـانون شـهرداري و مفـاد     -7

شوراي سازمان پيشنهاد مي شود كه پس از تصويب شوراي سـازمان و شـوراي اسـالمي شـهر بـا تأييـد وزارت       

 خواهد آمد . در كشور به مورد اجرا

(  تبصره : تا زمانيكه سازمان آئين نامه مالي و معـامالتي خاصـي نداشـته باشـد آئـين نامـه مـالي شـهرداريها مصـوب         

) و اصالحيه هاي بعدي آن با رعايت مفاد اساسنامه سازمان و رعايت ساير مقـررات مـرتبط مـالك عمـل      12/4/46

  خواهد بود .

اتخاذ تصميم در مورد ذخيره هاي مالي سازمان پس از رسيدن بـه حـد نصـاب ( يـك پـنجم ) سـرمايه بمنظـور         -8

  استفاده فعال از ذخيره مذكور .



توسـط شـهردار و   عضاء انتخابي هيأت مديره و مدير عامل از ميان افراد معرفي شـده  انتخاب و تجديد انتخاب ا -9

همچنين تعيين ميزان حق الجلسه اعضاي شورا طبق مقررات قانوني ذيربط و پيشنهاد آن به شوراي اسالمي شهر 

، ديرهمغيرموظف حق الزحمه و براي اعضاي موظف هيأت جهت تصويب ، ضمناً شورا مي تواند براي اعضاي 

 حقوق و مزايا وفق مقررات مربوطه تعيين نمايد .

تبصره : حداكثر ميزان حق الجلسه اعضاء غيرموظف به ميزان يك چهلم حقوق و مزاياي مديرعامل براي هر جلسـه  

  خواهد بود .

انتخاب بازرس و معرفي وي از طريق استانداري به همراه فرم مشخصـات بـازرس بـه وزارت كشـور ، جهـت       – 10

  ور حكم و تعيين حق الزحمه بازرس با رعايت مقررات مربوطه .صد

اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوعي كه از طرف مديرعامل يا پيشنهاد دهندگان تشكيل شورا در دستور جلسـه   -11

  قرار گرفته ، وفق مفاد اساسنامه و طبق مقررات قانون تجارت .

سازمان و پيشنهاد آن براي تصويب به شوراي اسـالمي شـهر و    اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه -12

  تأييد يه وزارت كشور .

اصالح و تجديد نظر نهايي در مواد اساسنامه ، انحصاراً با وزارت كشور مي باشد ، بديهي است شوراي سازمان  -13

را به وزارت كشـور پيشـنهاد   اساسنامه نيز مي تواند با تصويب شوراي اسالمي شهر ، اصالح و تجديد نظر در موارد 

  .نمايد 

  پيشنهاد انحالل سازمان پس از تصويب شوراي اسالمي شهر جهت تأييد به وزارت كشور . -14

و تبصـره يـك آن    8تبصره : در صورتيكه سازمان كارآيي الزم را طبق مفاد اساسنامه نداشته باشد و يا موضوع ماده 

قق نشده باشد ، وزارت كشور عنداالقتضاء پس از بررسي هاي الزم و در زمان مقرر و با رعايت مقررات مربوط مح

  با رعايت مقررات نسبت به انحالل سازمان تصميم الزم اتخاذ خواهد نمود .

برقراري حقوق و مزاياي مديرعامل وفق مقررات موضـوعه ، ( طبـق قـانون نظـام هماهنـگ پرداخـت و سـاير         – 15

  مقررات مربوطه ) .

  هدايا و اعانات و كمك ها به نام سازمان با رعايت مقررات موضوعه . تصويب قبول – 16

تصميم گيري در مورد دعاوي از طريق مصالحه و يا ارجاع امر به مقامات ذيصـالح و تعيـين داور بـا رعايـت      – 17

  مقررات موضوعه .

گردد و تعيين ا مطرح مي بررسي و تصويب پيشنهاداتي كه براي اخذ وام از بانكها و مؤسسات داخلي در شور – 18

شرايط اخذ وام و نحوه هزينه و بازپرداخت آن و موافقت با قراردادهايي كه بدين منظور بايد تهيه و مبادلـه شـود بـا    

  رعايت مقررات قانوني مربوط و منطبق با موضوع و اهداف سازمان .

  نظارت بر حسن اجراي وظايف مديرعامل و هيأت مديره . – 19

  

  

  



  اعضاء هيأت مديره : :  14ماده 

  اعضاء هيأت مديره سازمان مركب از سه نفر عضو اصلي و يك نفر عضو علي البدل مي باشد كه عبارتند از : 

  معاون خدمات شهري شهرداي كه سمت رياست هيأت مديره را خواهد داشت.  -1

ناسي و داراي تجربيات دو نفر كارشناس آگاه به امور سازمان از بين افرادي كه داراي حداقل تحصيالت كارش -2

الزم در امور مالي و عملي مورد نياز سازمان را دارا باشند ، با معرفي شهردار براي مدت دو سـال توسـط شـورا    

انتخاب و با حكم رئيس شورا منصوب خواهند شد و تمديـد انتخـاب آنهـا بـا رعايـت مقـررات مـذكور بـراي             

 است .دوره هاي بعد بالمانع 

ر عضو علي البدل نيز با شرايط فوق انتخاب خواهد شد كه در صورت بركناري ، استعفاء ، فوت ، : يك نف 1تبصره 

  عزل يا غيبت هر يك از اعضاء انتخابي اصلي به هر دليل بجاي او انجام وظيفه خواهد نمود .

ار مي باشند قصـور  : چنانچه هر يك از اعضاء هيأت مديره در انجام وظايفي كه طبق مفاد اساسنامه عهده د 2تبصره 

  ورزد شورا مي تواند با توجه به موارد ذيل پس از سؤال نسبت به عزل وي اقدام كند .

در نتيجه بازرسـي بـه عملكـرد هيـأت مـديره ايـرادي داشـته و يـا آن را مغـاير مقـررات           چنانچه وزارت كشور  -1

تـا پـانزده روز بعـد از     تشخيص دهد مراتب را به شورا منعكس مي نمايد . رئيس شورا موظـف اسـت حـداكثر   

دريافت نامه موضوع را در جلسه فوق العاده شورا مطرح و نتيجه را مستدالًاعم از آنكه منجـر بـه ابقـاء يـا عـزل      

  هيأت مديره شود ، بالفاصله به وزارت كشور گزارش نمايد .

اضي داشـته باشـند   چنانچه هر يك از اعضاء شورا نسبت به عملكرد هر يك از اعضاء هيأت مديره سازمان اعتر -2

ميبايستي كتباً به رئيس شورا گزارش دهند و رئيس شورا ميبايستي براساس گزارشات مـذكور و يـا گزارشـات    

شورا را تشكيل تا به موضوع رسيدگي شود . رئـيس شـورا موظـف اسـت     فوق العاده واصله از بازرسي ، جلسه 

ته ابالغ نمايد ، فرد مورد نظر مكلـف اسـت در   مطالب مذكور را به عضو هيأت مديره كه مورد سؤال قرار گرف

اولين جلسه شورا كه توسط رئيس شورا تعيين مي شود حضور بهم رسانده و پاسخ ارائه نمايد . چنانچه شورا به 

 عضو هيأت مديره ( فرد مورد سؤال واقع شده ) رأي عدم اعتماد دهد ، بالفاصله از سمت خود عزل مي شود .

مورد سؤال واقع شده هيأت مديره ، رئيس هيأت مديره باشد كه ضمناً معاونت خدمات شهري : چنانچه عضو تبصره 

وي ، تشـكيل خواهـد شـد در اينصـورت      شهرداري را عهده دار مي باشد ، جلسه شورا بـا حضـور بـدون حـق رأي    

واهد شد و چنانچه رأي مشروط برآنكه يكي از آن سه نفر شهردار باشد اتخاذ خ 3تصميمات باتفاق آراء يا اكثريت 

رأي بر عدم اعتماد باشد رئيس هيأت مديره عالوه بر بركناري از رياست هيأت مـديره بـا ذكـر تخلفـات بـه هيـأت       

و يـا  رسيدگي به تخلفات اداري معرفي خواهد شد . بديهي است تا تعيين جانشين وي يكـي از معـاونين شـهرداري    

ر و بـا اطـالع شـورا عهـده دار وظـايف مـذكور در هيـأت مـديره         يكي از كارشناسان بصير و مطلع با انتخاب شهردا

خواهد شد صورتجلسه شورا مبني بر استيضاح رئيس هيأت مـديره و رأي عـدم اعتمـاد بـا ذكـر دالئـل و مسـتندات        

  ميبايستي بالفاصله توسط رئيس شورا به وزارت كشور ( اداره كل امور شهرداريها ) ارسال گردد . 

مي تواند استعفاء خود را از دو ماه قبـل بـه اطـالع رئـيس      14ماده  2هيأت مديره موضوع بند هر يك از اعضاء   -3

شورا برسانند . رئيس شورا مي تواند با استعفاء مخالفت كند و عضو مذكور نيز مي تواند بعد از يـك مـاه از تـاريخ    



ا موظف است حـداكثر تـا پـانزده روز    اعالم ، استعفاء مجدد خود را با درج مهلت دو ماهه اعالم دارد و رئيس شور

نسبت به تشكيل جلسه فوق العاده شورا اقدام و موضوع استعفاء را مطرح و عضو جـايگزين را معرفـي كنـد ، شـورا     

  موظف است قبل از اتمام مهلت دو ماهه عضو مستعفي ، نسبت به انتخاب عضو جايگزين اقدام كند .

  : طرز تشكيل جلسات هيأت مديره : 15ماده 

جلسات هيأت مديره بموجب دستور جلسه منضم به دعوت كتبي رئـيس هيـأت مـديره خواهـد بـود كـه از       تشكيل 

  اعضاء اصلي و علي البدل بعمل مي آيد .

هيأت مديره حداقل هر هفته يكبار در روز و ساعت معين در محل سازمان تشكيل مـي شـود و   جلسات   – 1تبصره 

رئـيس   بد با درخواست كتبي مديرعامل يا اعضاي هيأت مـديره و بـا دعـوت   چنانچه جلسات فوق العاده ضرورت يا

  هيأت مديره تشكيل خواهد شد .

جلسات هيأت مديره با حضور كليه اعضاء تشكيل مي گردد و مصوبات به اتفاق آراء و يا با اكثريت دو   - 2تبصره 

از ) نفر باشد و در صورتيكه هر يـك   2دو ( كه رئيس هيأت مديره يكي از ) رأي موافق وقتي معتبر خواهد بود  2( 

اعضاء رأي مخالف داشته باشد ، بابيستي مراتب را به صورت مستدل در صورتجلسه ذكر نمايد . صورتجلسه هيـأت  

كه توسط شوراي سازمان امضاء و شماره گذاري و نخ كشي و مهر سربي شـده اسـت   مديره در دفتر صورتجلسات 

  ثبت و به امضاء اعضاء خواهد رسيد .

موضوعي كه يكبار با آن مخالفت شده باشد و به دليل عدم كسب آراء موافق به تصويب نرسيده است ،   – 3تبصره 

جهت اطالع فين مستعفي شده باشند كه در اينصورت نبايد بدون حضور مخالفين مجدداً مطرح شود مگر آنكه مخال

  اعضاي جديد از داليل مخالفين ، نظريه مخالف مي بايستي در جلسه قرائت گردد .

چنانچه هر يك از اعضاء انتخابي هيأت مديره ، سه مرتبه بدون عذر موجه يا سه ماه متوالي با عذر موجه   - 4تبصره 

في شناخته خواهد شد . تشخيص اين امر با هيأت مديره و تصويب شوراي در جلسه شركت نكند بخودي خود مستع

  سازمان خواهد بود .

مديرعامل چنانچه عضو هيأت مديره نباشد نيز موظف به حضور در كليه جلسـات هيـأت مـديره اسـت و         : 16ماده 

رأي ندارد چنانچـه مـديرعامل در    مي تواند نظرات خود را نسبت به امور فني ، مالي ، اداري ، ابراز نمايد . ولي حق

اساسنامه تعيين  25ماده  11معذوريت مرخصي و يا مأموريت باشد ، در اين صورت جانشين وي كه برابر تبصره بند 

  شده باشد در جلسات بدون حق رأي حضور خواهد يافت .

ربوطه بطـور تمـام وقـت    انتخابي هيأت مديره ممكن است با تشخيص شورا و با رعايت مقررات ماعضاي :  17ماده 

مشغول خدمت شوند و در صورت تمام وقت بودن مسئوليت اداره و سرپرستي يكي از واحـدهاي اصـلي و اساسـي    

به عهده هر يك از آنها محول خواهد شد . اعضاي تمام وقت حق اشتغال بـه هـيچ نـوع    مديرعامل سازمان از طرف 

  آن هم با موافقت شورا نخواهند داشت .كاري را در خارج از سازمان غير از كارهاي آموزشي 

هيچ يك از اعضاي هيأت مديره منفرداً مجاز به انجام اموري بنام سازمان نخواهـد بـود مگـر بـه موجـب      :  18ماده 

  تصويب هيأت مديره .

  



  وظايف و اختيارات هيأت مديره : : 19ماده 

از طرف شورا براي اداره امور سـازمان بـا   شده  هيأت مديره داراي اختيارات ذكر شده در اين اساسنامه و يا تفويض

توجه به موضوع و اهداف سازمان مي باشد مگر در مواردي كه اخذ تصميم درباره آنها طبق اساسنامه در صالحيت 

  شورا و يا مديرعامل باشد .

  

  هيأت مديره از جمله داراي وظايف و اختيارات زير است :

  شورا اجراي برنامه ها و تصميمات و مصوبات  -1

بررسي بودجه و اصالح و متمم و تفريغ بودجه ساالنه تسليمي مديرعامل سازمان براي پيشنهاد به شورا و اجراي  -2

 آن بهد از تصويب

بررسي ترازنامه و حساب سود و زيان ساليانه و ساير گزارشهاي مالي و عملياتي تسـليمي مـديرعامل و پيشـنهاد     -3

 آن به شوار

مان و واحدخاي تابعه آم متناسب بـا نيـاز و حجـم كـار و درآمـد و برنامـه سـاالنه        سازپيشنهاد تشكيالت اداري  -4

 جهت بررسي و اقدامات بعدي به شورا سازمان 

تهيه و تنظيم آئين نامه مالي و معامالتي سازمان و پيشنهاد آن به شورا و نظارت بـر اجـراي آن پـس از موافقـت      -5

ادي مديرعامل بشوراي سازمان و نظارت بر اجـراي آن پـس   شورا و تصويب وزارت كشور و نيز سازمان پيشنه

 از تصويب 

رسيدگي و تصويب معامالت در مواردي كه طبق آئين نامه مالي و معامالتي سازمان بر عهده هيأت مديره است  -6

 و نظارت بر اجراي آن 

 بررسي و پيشنهاد اخذ وام ، تعيين نحوه هزينه و استهالك آن به شورا  -7

كليه قراردادهايي كه با افراد حقيقي منعقد خواهد شد ، با رعايت مقررات موضـوعه و آئـين   بررسي و تصويب  -8

 نامه مالي و معامالتي سازمان 

نظارت در حفظ و نگهداري دارايي و سرمايه و اموال سازمان و تنظيم درآمد و هزينه و نظارت در حسـن اداره   -9

 امور سازمان 

 نظارت بر حسن اجراي وظايف مديرعامل  -10

سازمان پذيرفته مي شوند ، با رعايـت مقـررات   تصويب پاداش و برقراري حقوق و مزاياي افراديكه به خدمت   -11

 مالي و استخدامي و اداري سازمان و پيشنهاد قبول هدايا و اعانات و كمك به نام سازمان 

ل در قالـب  بررسي و اظهار نظر و اخذ تصميم در خصوص ساير پيشـنهادات و امـوري كـه از طـرف مـديرعام       -12

 وظايف سازمان پيشنهاد مي گردد .

افتتاح حساب درآمد و هزينه و ساير حسابهاي مورد نياز در بانكها و مؤسسات اعتباري مجاز با اطالع شـورا و     -13

 با رعايت مقررات قانوني و آئين نامه مالي و معامالتي سازمان و اخذ مجوز از شوراي اسالمي شهر .

 ت به شوراي سازمان و شوراي اسالمي جهت تصويب .بررسي و پيشنهاد معامال  -14



چنانچه اعضاي هيأت مديره در مورد تصميمات و مسائل مالي و حتي اداري سازمان اختالف نظـر داشـته   :  20ماده 

  باشند ميبايستي مراتب را كتباً به شورا اعالم نموده و تصميمات شورا نسبت به مسائل مربوط ، نافذ مي باشد .

هيأت مديره در حدود مصوبات شورا در كليه محاكم و مراجع قضائي نماينده تام الختيار سازمان بـوده و  :  21ماده 

  قانون دادرسي مدني با حق صلح و سازش خواهد بود . 63و  62در مواد داراي كليه اختيارات مندرج 

ي از اختيـارات تفويضـي در ايـن    هيأت مديره مي تواند در حدود اساسنامه و آئين نامه هاي مربوطه قسمت:  22ماده 

  ماده را همه ماهه به هيأت مديره تسليم نمايد .

غير از مديرعامل و اعضاي تمام وقت ( اعضاي موظف ) هيأت مـديره كـه از سـازمان حقـوق و مزايـاي       : 23ماده 

حمـه و يـا   ماهانه دريافت خواهند كرد ، عضو علي البدل هيأت مديره در صورت شركت در جلسات غير از حق الز

حق الجلسه اي كه از طرف شوراي سازمان تعيين مي گردد وجهي دريافت نخواهند كرد . به هر حال به هر نفر بيش 

  شش جلسه در ماه حق الجلسه پرداخت نخواهند كرد .از 

ات حقوق و مزاياي آن دسته از كاركنان شهرداري كه به سازمان مأمور و يا منتقل مي شوند طبـق مقـرر    - 1تبصره 

  مربوطه پرداخت خواهد شد .

افرادي كه از شـهرداري حقـوق و   پرداخت هرگونه حقوق و مزايا غير از پاداش پايان سال به آندسته از   - 2تبصره 

  مزاياي خود را دريافت مي نمايند ممنوع مي باشد . 

  : مديرعامل  24ماده 

سانس در زمينه امور مربوط بـه اهـداف و وظـايف    مديرعامل سازمان از افراد ذيصالح كه عالوه بر داشتن حداقل لي

در مسائل مربوط به سازمان باشد ، براي خدمت تمـام وقـت از بـين اعضـاء     سازمان ، داراي تجربه و تخصص كافي 

انتخابي ( اعم از اصلي يا علي البدل ) هيأت مديره و يا خارج از سازمان ( مشروط به داشتن شرايط فوق الـذكر ) بـا   

دار و تصويب شورا و تأييد وزارت كشور براي مدت دو سال انتخاب بـا حكـم رئـيس شـورا منصـوب         پيشنهاد شهر

  مي گردد .

  مشخصات كامل مديرعامل مي بايستي همراه با فرم معرفينامه به وزارت كشور اعالم شود .  -الف 

  تجديد انتخاب مديرعامل بالمانع است .  -ب 

  ارد ذيل خاتمه مي پذيرد .دوره خدمت مديرعامل در مو  -تبصره 

مـديرعامل ايـراد و يـا اعتراضـي داشـته باشـند ،                  چنانچه هر يك از اعضـاء هيـأت مـديره سـازمان بـه عملكـرد        -1

هيـدت مـديره   به رئيس هيأت مـديره تسـليم دارنـد و رئـيس     مي بايستي مطلب را كتباً به مديرعامل و همچنين 

مـديرعامل تشـكيل مـي شـود مطـرح نمايـد ،       أت مديره كـه بـا حضـور    ميبايستي موضوع را در اولين جلسه هي

مديرعامل پاسخ خواهد داد و در صورتيكه عضو معترض قانع نشده باشد سؤال خود را كتباً به شورا به عملكرد 

مديرعامل اعتراض داشته باشند ، رئيس شورا ميبايستي بر اساس گزارشـات مـذكور و يـا گزارشـات واصـله از      

مچنين بر اساس نظرات اعالمي وزارت كشور جلسه فـوق العـاده شـورا را تشـكيل تـا بـه موضـوع        بازرسي و ه

  ريدگي شود .



رئيس شورا موظف است مطالب مذكور را به مديرعامل ابالغ نمايد ، مديرعامل مكلف است در جلسه عـادي و يـا   

بـه  خ ارائـه نمايـد و چنانچـه شـورا     فوق العاده شورا كه توسط رئيس شورا تعيين مي شود حضور بهم رسانده و پاسـ 

  مديرعامل رأي عدم اعتماد دهد ، مديرعامل بالفاصله از سمت خود عزل مي شود .

  در موارد تعليق مقررات قانوني . -2

 خاتمه مدتي كه براي آن دوره انتخاب شده است . -3

 چنانچه فاقد هر يك از شرايط مربوط به انتخاب مديرعامل باشد . -4

 استعفاء يا فوت . -5

اعالم هيأت مديره يكي از مديران يا مسـئوالن  در صورت فوت استعفاء ويا بركناري مديرعامل ، حسب   - 1صره تب

  سازمان با انتخاب رئيس شوراي سازمان وظايف مديرعامل را حداكثر به مدت دوماه عهده دار خواهد شد .

اسـتعفاء   شـورا برسـاند شـورا مـي توانـد بـا       مديرعامل مي تواند استعفاء خود را از دوماه قبـل بـه اطـالع     - 2تبصره 

مخالفت كند و مديرعامل نيز مي تواند بعد از يك ماه از تاريخ اعالمي ، اسـتعفاء خـود را بـا درج مهلـت يـك مـاه       

ماهه ، مديرعامل جديـد را جهـت انتخـاب بـه      2قبل از اتمام مهلت اعالم دارد و رئيس شورا موظف است حداكثر 

  شورا معرفي نمايد .

مديرعامل خاتمه خدمت يافتـه ، موظـف بـه تنظـيم و امضـاء صورتجلسـه تحويـل بـا مـديرعامل جديـد                    - 3بصره ت

  مي باشد .

  : وظايف و اختيارات مديرعامل : 25ماده  

مديرعامل باالترين مقام اداري و اجرايي سازمان است كه بر كليه واحدهاي تابعه سازمان سرپرستي و نظارت داشته 

  خواهد بود . مسئول

در اداره امور سـازمان و  اجراي مصوبات شوراي سازمان و هيأت مديره كه منطبق با مفاد اساسنامه بوده و اقدام  -1

كوشش در جهت پيشبرد اهداف آن با اعمال مديريت صحيح و نظارت بر كليه امور سازمان و حفاظت اموال و 

  دارايي آن .

آئين نامه مالي و معامالتي و ساير آئين نامه هـاي داخلـي سـازمان     همكاري در بررسي و تهيه طرح تشكيالتي ، -2

 با پيشنهاد اصالح و تغييرات در آن به هيأت مديره .

پيشنهاد ميزان حقوق و مزايـاو  مورد نياز سازمان بر اساس تشكيالت مصوب و همچنين پيشنهاد استخدام پرسنل  -3

 مه هاي مالي و اداري و استخدامي سازمان .به هيأت مديره وفق مقررات و آئين نايا پاداش پرسنل 

عزل و نصب كاركنان و اعطاي مرخصي و ترفيعات بر اسـاس مقـررات موضـوعه سـازمان و خلـع يـد و انعقـاد         -4

 قرارداد با اشخاصي كه مسئوليت امور اداري سازمان ره بعهده دارند .

 م به هيأت مديره .تهيه و تنظيم بودجه ، متمم و اصالح و تفريغ بودجه ساالنه جهت تسلي -5

گزارشهاي مالي و عملياتي سازمان جهت بررسي و طرح در تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير  -6

 هيأت مديره و تسليم آن به شوراي سازمان .



انجام كليه معامالت و انعقاد و مبادله قراردادهاي مالي و فني مصوب هيأت مديره بـا رعايـت مقـررات و آئـين       -7

 مه هاي معامالتي مصوب شورا .نا

امضاءكليه اسناد و اوراق مالي تعهدآور ، قبـول تعهـد ، ظهـر نويسـي ، پرداخـت و واخواسـت اوراق تجـاري ،         -8

ه ، تغييـر و  پرداخت ديون و انجام هرگونه معاملـه اعـم از خريـد ، فـروش ، اجـاره ، اسـتيجار      وصول مطالبات ، 

ديـون ، اجـراي اسـناد الزم    وال منقول و غير منقول سـازمان در برابـر   تبديل و فسخ قراردادها ، رهن گذاشتن ام

همـراه بـا مهـر سـازمان بـر اسـاس مقـررات و مفـاد         االجرا بر حسب مورد به اتفاق معاون اداري و مالي سازمان 

 اساسنامه .

ا رعايـت صـرفه و   بمعاون اداري و مالي به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيأت مديره و زير نظر مديرعامل   -تبصره 

درآمـد و هزينـه هـاي    ي مصـوب ، انجـام وظيفـه نمـوده و بـر      صالح سازمان و مقررات اين اساسنامه و آئين نامه ها

دفاتر قانوني بر اساس روش دفترداري دو طرفه و ثبت حسابها اقدام و سازمان نظارت مستقيم داشته و نسبت به تنظيم 

  مشترك مي باشند .مالي ذيحساب نظارت مي نمايد مديرعامل و معاون اداري 

مديرعامل ضمن نظارت بر اجراي صحيح امور در واحدهاي تابعه مي بايستي در جهت سياست خودكفـايي بـا     - 9

قرار داده و از هرگونه ضايعات و نارسائيها در امور استفاده از حداقل نيروي انساني صرفه و صالح سازمان را مد نظر 

  لوگيري نمايد .مربوط به سازمان شديداً ج

اين  22و با تصويب هيأت مديره و به نمايندگي از سازمان اختيارات ماده مديرعامل حافظ منافع سازمان بوده   - 10

  اساسنامه را خواهد داشت .

، بخشـي از اختيـارات   تسريع در امور جاري سـازمان  مديرعامل مي تواند با تصويب هيدت مديره و به منظور   - 11

ر يك از اعضاء ثابت هيأت مديره يا معاون اداري و مالي سازمان تفـويض نمايـد ، لـيكن ايـن تفـويض      خود را به ه

عامل نبوده و مسئوليت حسن اداره امور و حفظ دارايي سازمان همچنان بعهده او خواهـد  اختيار رافع مسئوليت مدير

  بود .

  ريت به ترتيب فوق جانشين معين كند .مديرعامل موظف است در مدت معذوريت يا مرخصي و يا مأمو  -تبصره 

مديرعامل هر شش ماه يكبار موظف به تهيه و تسليم صورتهاي مالي و دارايي و ديون سـازمان و ارائـه آن بـه      - 12

  هيأت مديره مي باشد .

تقسيم كار صحيح بين كاركنـان و ايجـاد همـاهنگي بـين بخشـها و واحـدهاي مختلـف سـازمان و نيـز اتخـاذ             - 13

  مات انضباطي درباره مستخدمين بر اساس مقررات موضوعه .تصمي

امور اداري سازمان توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي منحصراً در قالب قراردادهاي پيمانكاري كه بـا آنهـا منعقـد      - 14

و بر اساس برنامـه مصـوب سـاالنه سـازمان انجـام مـي شـود بـه طوريكـه          مي شود با ذكر كارهاي معين يا زمان مشخص 

استخدامي براي سازمان ايجاد نشده و كليه تعهدات ناشي از اجراي قوانين كار و تـأمين اجتمـاعي بعهـده    چگونه تعهد هي

كه برابر مقررات مي توانند بـه سـازمان   پيمانكار باشد ، بديهي است سازمان مي تواند از خدمت كاركنان ديگر سازمانها 

  . مأمور خدمت شوند به صورت مأمور استفاده نمايند



در قسـمت كـارگري بـه تعـداد محـدود و صـرفاً بـر اسـاس پسـتهاي          تبصره : در صورت لزوم استخدام پرسنل مورد نياز 

شهرداريها و ارائه توجيهات الزم و كسـب مجـوز از وزارت كشـور در    مصوب سازماني پس از مكاتبه با اداره كل امور 

كارمندي نيز بر اساس پستهاي ستخدام مورد نياز در قسمت امكان پذير خواهد بود و ا چارچوب قوانين و مقررات مرتبط

مـرتبط  مصوب سازماني مشمول مقررات استخدامي شهرداريها و پس از كسب مجوزهاي مربوط در چـارچوب قـوانين   

مي باشد . بديهي است تشكيالت پرسنلي و پستهاي سازمان تفصيلي اعم از كارمندي و كارگري مسـتلزم تأييـد شـوراي    

  و موافقت وزارت كشور خواهد بود .تصويب شوراي اسالمي شهر سازمان و 

مسـئوليت  مسئوليت اعضاي هيأت مديره و مديرعامل در برابر سازمان عالوه بـر مسـئوليتهاي مصـرح در اساسـنامه       - 15

  وكيل در برابر موكل است .

  نمايندگي مديرعامل سازمان در برابر ادارات ، مؤسسات دولتي و خصوصي .  - 16

  تهيه و تنظيم هرگونه مقررات و دستورالعمل هاي الزم براي پيشبرد امور سازمان .  - 17

  : بازرس :  26ماده 

سابقه كار مرتبط بـا امـور سـازمان را    سال  5تحصيلي ليسانس و با حداقل شوراي سازمان يك سخص حقيقي با مدرك 

صـدور حكـم بـه وزارت كشـور معرفـي نمايـد .        بعنوان بازرس براي مدت يكسال انتخاب و از طريق استانداري جهـت 

  قانون تجارت الزامي است. 147ماده انتخاب مجدد وي براي دوره هاي بعد بالمانع مي باشد . در انتخاب بازرس رعايت 

  : وظايف بازرس  27ماده 

مـديرعامل و  ماهانـه بـه   مراقبت در تطبيق عمليات سازمان با قوانين و آئين نامه هاي مربوطه و تسليم گزارشـات   -1

  رئيس هيأت مديره و در صورت لزوم به رئيس شوراي سازمان همراه با اظهار نظر صريح .

 همكاري با حسابرسان منتخب شوراي اسالمي شهر و بازرسان اعزامي وزارت كشور . -2

مغاير  ، عمليات هر يك از اعضاء هيأت مديره و يا مديرعامل راچنانچه وزارت كشور در نتيجه بازرسي  – 1تبصره 

مراتب را به شوراي سازمان منعكس مي نمايد .رئيس شورا موظف است حـداكثر بـه فاصـله    مقررات تشخيص دهد 

و موضوع را در جلسه مطرح و نتيجه مستدالً پانزده روز از دريافت نامه نسبت به تشكيل جلسه فوق العاده شورا اقدام 

و مديرعامل شود بالفاصله به وزارت كشور گـزارش نمايـد .    اعم از آنكه منجر به ابقاء و يا عزل عضو هيأت مديره

  بديهي است نظر واصله از وزارت كشور مالك عمل خواهد بود .

مديرعامل و هر يك از اعضاي هيأت مديره و همچنين كليه كاركنان سازمان موظفند هر موقع و هر نوع   - 2تبصره 

سازمان و يا بازرسـان وزارت كشـور بخواهنـد    را كه بازرس و اوراقي توضيح شفاهي يا كتبي و يا هرگونه مدارك 

بالفاصله در اختيار آنها بگذارند ، بازرسي و مطالبه اسناد و مدارك بايد به نحوي انجـام گيـرد كـه بـه امـور جـاري       

  وارد نسازد .سازمان لطمه 

صـحيح وصـول و         رسيدگي به هرگونه اقدامات مالي سازمان بمنظـور حصـول اطمينـان از اينكـه درآمـد بطـور       -3

  هزينه ها با رعايت مقررات بودجه مصوب و صرفه و صالح سازمان انجام گرفته يا خواهد گرفت .



چنانچه بازرس براي انجام وظايف خود رسيدگي به امور سازمان با اسـناد مـالي و دفـاتر سـازمان را الزم بدانـد         -4

وط و يا حسابرس منتخب شوراي اسالمي شهر در حد باتوجيه كافي براي انجام آنها از متخصصين مربمي تواند 

 اعتبارات مصوب دعوت به همكاري نمايد .

در امور جاري و عملياتي سازمان بطور كتبي به شوراي سازمان و اعـالم مـواردي   گزارش هرگونه ابهام يا ايراد  -5

 كه نياز به طرح در شوراي سازمان ندارد به هيأت مديره و مديرعامل جهت اصالح .

حداكثر ظرف دو هفته و يا در اولـين جلسـه هيـأت مـديره     ابهامات و نقائص مورد اشاره بازرس ميبايستي   -صره تب

بازرس موظف به تسليم گزارش كتبي بـه رئـيس شـوراي    مطرح و برابر مقررات رسيدگي شود و در غير اينصورت 

  سازمان مي باشد .

  موردي به بازرس محول شده باشد . انجام ساير اموريكه به نحوي ممكن است به صورت  - 6

بازرس حق مداخله در اجراي امور اداري و معامالت سازمان را ندارد ولي مي تواند نظرات خود را كتباً به   -تبصره 

  مديرعامل و هيأت مديره و شوراي سازمان ابالغ نمايد .

و امضاء شود ، شورا و هيـأت مـديره   با قيد تاريخ ثبت مخصوص تصميمات و اقدامات بازرس بايستي در دفتر   - 7

  با آنان تشكيل جلسه دهد .سازمان در مواقع لزوم مي توانند بازرس را دعوت نمايند تا براي بررسي مسائل 

قبول سمت توسـط بـازرس جهـت انجـام     در صورت معذوريت يا فوت يا استعفاء يا سلب شرايط يا عدم :  28ماده 

  اقدام خواهد نمود . 26له وفق مقررات ماده وظيفه محوله ، شوراي سازمان بالفاص

  فصل چهارم : امور مالي سازمان 

آغاز و تا پايان اسفندماه همان سال به اتمام مـي رسـد ولـي    سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هرسال :  29ماده 

  خواهد بود . اولين سال مالي سازمان استثناعاً از تاريخ تأسيس سازمان تا پايان اسفندماه همان سال

هيأت مديره موظف است همه ساله ترازنامه ساليانه وحساب سود وزيان تفريغ بودجه را تهيه ويك نسخه از آن  :30ماده

  را همراه با گزارش عملكرد تا پانزدهم ارديبهشت ماه سال بعد براي رسيدگي به بازرس وناظر قانوني تسليم نمايد.

صورت هاي مالي       ويب ترازنامه حساب سود وزيان وتفريغ بودجه وسايرتبصره: شوراي سازمان جهت رسيدگي وتص

ميبايستي حداكثر تا آخر ارديبهشت ماه به درخواست رئيس هيأت مديره از طرف شهردار دعوت وتشكيل جلسـه دهـد   

  يد شورا موظف است نظريه قطعي خودررابراي تصويب شوراي اسالمي شهر اعالم نما خردادماهوحداكثر تا آخر 

برنامه كار وبودجه سال آتي سازمان بايد حداكثر تااول ديمـاه هرسـال بـراي بررسـي وتصـويب هيـأت مـديره         :31ماده

  توسط مديرعامل ارائه وتا پانزدهم ديماه جهت تصويب نهايي به 

  واهد داد.ماه همان سال خاتمه خ ي به بودجه را حداكثر تا آخر ديشوراي سازمان تسليم شود وشوراي سازمان رسيدگ 

ارديبهشت ماه سال بعد خواهد بود وهزينه ها ي پرداخـت نشـده وتعهـداتي     عمل بودجه مصوب هر سال تاتبصره: دوره 

عمل بودجه از محل اعتبارات مربوطه قابل پرداخت خواهـد   تا خاتمه دوره كه تاآخر اسفند ماه هر سال تحقق يافته باشد

  بود.



بندرعباس واريز خواهد شـد بـا ايـن قصـد كـه       ابي نزد بانك ملي شعبه مركزيازمان درحسكليه درآمدهاي س :32ماده

برداشت از اين حساب صرفاًَ جهت واريز به حساب هزينه ها كه جداگانه نزد همين بانك يا شعبات آن به اطالع شوراي 

  .سازمان افتتاح ميشود با صدور چك وامضاء مديرعامل ومعاون اداري ومالي مقدور خواهد بود

صره: افتتاح ومسدود نمودن حساب  درشعب بانك ملي توسط دارندگان امضاء با تصويب هيأت مديره ومعرفي رئيس تب

  هيأت مديره وبا تصويب شوراي اسالمي شهر خواهد بود .

هيأت مديره مكلف است هرسال يك بيستم از سود ويژه سازمان را تارسـيدن بـه يـك دهـم سـرمايه ذخيـره        : 33ماده

  ن ميزان ساير ذخايرمالي به پيشنهاد هيأت مديره ووتصويب شوراي سازمان خواهدبود.تعيي ،نمايد

مديرعامل ومهر سازمان درغياب او به امضاي جانشين وي كه با اطالع هيـأت   كليه مكاتبات سازمان با امضاي :34ماده

  .مديره تعيين ميشود ومهر سازمان معتبر خواهد بود 

  

      

  

 


