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  بسمه تعالی  

  اراك شهرداري مردمی هايمشارکت و گذاري سرمایهسازمان اساسنامه 

  کلیات -فصل اول

» سـازمان «اختصـار   بطـور  اساسنامهاست که در این  مردمی هايمشارکت و گذاري سرمایهسازمان  ،نام سازمان -1ماده

  .شود نامه اداره میاساسشود و طبق مفاد و مقررات این  نامیده می

هـاي   نامـه اداره سـازمان   بینی اساسنامه به مثابه شـیوه  پیش. سازمان از هر حیث وابسته به شهرداري می باشد -تبصره

وابسته در چارچوب اختیارات قانونی آن است و شخصیت حقوقی مستقلی از شـهرداري بـراي سـازمان ایجـاد     

  .کند نمی

  .باشد شهر میهمان  و حریم و محدوده عمل آن محدوده اراكشهر  در مرکز اصلی سازمان -2ماده

 می توانـد  ، شهرداريدوره فعالیتماه قبل از اتمام  ششحداقل . باشد مدت زمان فعالیت سازمان چهار سال می -3ماده

هـاي   صـورت  وگزارش عملکرد و برنامه آتی به تمدید فعالیت سازمان تقاضاي خود را به همراه در صورت نیاز 

پـس از تصـویب شـوراي اسـالمی     در طول زمان فعالیت، سازمان مصوب و تفریغ بودجه شده حسابرسی  مالی

سـازمان مـی    ،تا زمان اعالم نتیجـه  .ارائه نماید )سازمان شهرداریها و دهیاریهاي کشور(وزارت کشور شهر به 

  .مصوب به فعالیت ادامه دهد اساسنامهتواند بر اساس 

  

  موضوع فعالیت سازمان -فصل دوم

  :به شرح ذیل است در چارچوب وظایف قانونی شهرداري وریت هاي سازماناهم وظایف و مام -4ماده



٢ 

مدیریت تهیه و اجراي مطالعات توسعه سرمایه گذاري شهر شامل شناسـایی و امکـان سـنجی فرصـت هـاي       - 1

عملیـاتی   -سرمایه گذاري، شیوه هاي مختلف مشارکتی و تأمین مالی و نظایر آن در چارچوب برنامه راهبردي

  .شهرداريتوسعه شهر و 

 .به منظور رقابت با سایر شهرها و ارتقاء رتبه اقتصاد شهر) برندسازي(بازاریابی شهري  - 2

 .تدوین و مستندسازي فرآیند سرمایه گذاري و اطالع رسانی عمومی - 3

 .شناسایی، ترغیب و ارائه بسته هاي تشویقی به مردم و سرمایه گذاران خارجی - 4

ي جذب سرمایه در جهت تحقق فرصت هاي سرمایه گـذاري از قبیـل   استفاده از شیوه هاي نوین و کارآمد برا - 5

برگزاري یا حضور در همایش ها و نمایشگاههاي ملی و بین المللـی مـرتبط، ایجـاد بانـک اطالعـات سـرمایه       

 .گذاران و رتبه بندي آنها

 .مدیریت تهیه و اجراي طرح هاي خصوصی سازي در شهرداري - 6

نوین از قبیل فایناس، یوزانس، خطوط اعتباري، وام هاي بین المللی، وامهـاي  استفاده از منابع و ابزارهاي مالی  - 7

اوراق مشارکت، صـکوك اسـالمی بـا رعایـت قـوانین و      ) سرمایه گذاري مستقیم داخلی و خارجی(غیرقرضی 

 .مقررات مربوط



٣ 

شـرکت   بهره برداري از ظرفیت هاي مؤسسات پولی، مالی و اعتباري مجاز، صندوق توسـعه سـرمایه گـذاري،    - 8

هاي سهام پروژه، بیمه ها، صندوق ها و بنگاه هاي سرمایه گذاري مورد تأیید سازمان بررسی و اوراق بهادار در 

  .جهت توسعه اقتصاد شهر

 امـور  انجـام  بمنظـور وابسـته   سـازمان ، 20/2/1394ابالغـی   ها ضوابط تشکیالتی شهرداري 8ماده در اجراي  –تبصره

ي کـه بـا توجـه بـه ماهیـت آن      شـهردار  وظایف از یبخش انجام و نظارت رل،کنت ،يزیر برنامه ،ياستگذاریس

 وابسـته  بنـابراین بـا ایجـاد سـازمان    . شود می جادیا باشند، وظایف، قابل انجام در ستاد شهرداري یا منطقه نمی

  .باشد وابسته امکان پذیر نمی هاي سایر سازمان و بینی وظایف مشابه در ستاد، منطقه پیش

  

  وراي سازمانش -فصل سوم

  :باشد که عبارتند از نفر می پنجاعضاء شوراي سازمان مرکب از  -5ماده

 شهردار به عنوان رییس - 1

 رییس هیات مدیره سازمان - 2

 نفر از مدیران مجرب و با تحصیالت مرتبط در حوزه ماموریتی سازمان با انتخاب شهردار سه - 3

نـاظر در جلسـات    براي مدت دو سال به عنـوان عضـو  یکی از اعضاي شوراي اسالمی شهر به انتخاب شورا  -1تبصره

  .شوراي سازمان شرکت خواهد نمود

  .مصوبات مذکور شهردار باشد موافقانتصمیمات شوراي سازمان در صورتی قابل اجراست که یکی از  -2تبصره

یـا غیـر    ، حضور موظف می باشد و پرداخت هرگونه وجه نقـد شوراي سازمان اعضاء در جلساتتمامی حضور  -3تبصره

به استثناء اعضاي صاحبنظر غیر شاغل در دستگاههاي اجرایی موضوع مـاده   به آناننقد تحت عناوین مختلف 



٤ 

اعضاي صاحبنظر  .ممنوع می باشد و اصالحیه هاي بعدي آن 1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  5

حق الجلسه اینگونه افـراد بـراي هـر     .توانند مسئولیت اجرایی در سازمان یا شهرداري ذیربط برعهده گیرند نمی

  .سازمان و حداکثر هر جلسه سه ساعت است رییس ساعت یک شصتم حقوق و مزایاي مستمر 

   .به شرح زیر می باشد ي سازمانوظایف شورا -6ماده

سـازمان در چـارچوب دسـتورالعمل هـا و     مدت و بلند مدت میان بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه هاي  - 1

  هاي ابالغی و ارائه به شهرداري براي تنظیم برنامه تلفیقیبخشنامه 

ابالغـی توسـط    با رعایت بخشنامه بودجـه شـهرداري هـا   متمم و تفریغ بودجه اصالح، بررسی و تایید بودجه،  - 2

 ، اصالح، متمم و تفریغشهرداري براي تهیهو ارائه آن به ) سازمان شهرداریها و دهیاریهاي کشور(وزارت کشور 

 .شوراي اسالمی شهر جهت تصویبآن به  ارائهفیقی و بودجه تل

به   آن ارائهو  رسمی هاي مالی سازمان و سایر گزارشات مالی بر اساس گزارش حسابرس صورتو تایید بررسی  - 3

 .شوراي اسالمی شهر

  به شوراي اسالمی شهراز میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی رسمی پیشنهاد حسابرس  - 4

ــی و - 5 ــهرداریها       بررس ــکیالتی ش ــوابط تش ــارچوب ض ــازمان در چ ــنهادي س ــکیالتی پیش ــاختار تش ــد س تایی

 .ابالغی وزیر محترم کشور، جهت ارائه به شهرداري به منظور طی مراحل قانونی ذیربط 20/2/1394مصوب

 .به شوراي اسالمی شهر  و ارائه آن سازمان خدمات نرخ تایید - 6

 تهران شهرداري معامالت نامه آیین تسري و اصالح قانونه با رعایت تایید معامالت در حدنصاب معامالت عمد - 7

 نفر میلیون یک باالي شهرهاي و کالنشهرها استانها، مراکز شهرداریهاي به بعدي اصالحات با 1355 مصوب



٥ 

نامه  و تبصره ذیل آن در آیین 18و سقف مقرر در ماده  و اصالحات بعدي آن 31/02/1390 مصوب جمعیت

 مذکور

بـه شـوراي     و ارائـه آن  د مصوبات هیات مدیره در خصوص اخذ وام، تعیین نحـوه هزینـه و اسـتهالك آن   تایی - 8

  .اسالمی شهر

و موسسات اعتباري مجاز و ارائه بـه شـوراي    ها در بانکتایید مصوبات هیات مدیره در خصوص افتتاح حساب  - 9

 اسالمی شهر

 

  :هیأت مدیره -چهارفصل 

  :باشد که عبارتند از مان مرکب از سه نفر میاعضاء هیأت مدیره ساز -7ماده

 .با انتخاب شهردار به عنوان رییس ذیربط شهرداريمعاون   - 1

  به عنوان عضو و دبیر سازمان رییس   - 2

ریـیس هیـات    ؛ بـا پیشـنهاد  صاحبنظر در حوزه ماموریتی سازمان داراي سوابق علمی و تجربـی الزم نفر  یک  - 3

 .برعهده گیردیا شهرداري ذیربط  تواند مسئولیت اجرایی در سازمان میعضو صاحبنظر ن. شهردارتایید و مدیره 

مدیره شهردار  شود، رییس هیات می مدیریتشهردار بطور مستقیم زیرنظر  وابسته سازمان که هایی شهرداريدر  -تبصره

در ساختار سازمانی بینی پست قائم مقام در  با توجه به پیش، جمعیتمیلیون نفر  شهرهاي باالي یکهاي  شهرداريدر و 

 .تعیین شود شهردارقائم مقام تواند  می ها آن شهرداري



٦ 

سازمان یا رییس هیـات مـدیره و دعـوت ریـیس      رییس به پیشنهاد با حضور کلیه اعضاء جلسات هیأت مدیره  -8ماده

  .با اکثریت آراء معتبر خواهد بودتصمیمات هیات مدیره  .تشکیل می شودسازمان 

  :زیر است به شرحهیأت مدیره تیارات وظایف و اخ -9ماده

بررسی برنامه هاي میان مدت و بلند مدت سازمان در چارچوب دستورالعمل ها و بخشنامه هاي ابالغی و ارائـه بـه    .1

  .شوراي سازمان

با رعایت بخشنامه بودجه شهرداري  سازمان یسرئ تمم و تفریغ بودجه ساالنه تسلیمیبررسی بودجه و اصالح و م .2

  .ي سازمانو ارائه به شورا )سازمان شهرداریها و دهیاریهاي کشور(توسط وزارت کشور ها ابالغی 

  .ي سازمانسازمان و پیشنهاد آن به شورا رییسصورتهاي مالی سالیانه و سایر گزارشهاي مالی تسلیمی  تهیه .3

و سایر برنامه سازمان  بررسی و اظهار نظر نسبت به ساختار تشکیالتی سازمان متناسب با نیاز و حجم کار و درآمد و .4

 .ي سازمانو ارائه به شوراعوامل تاثیرگذار 

 .و ارائه به شوراي سازمان سازمان خدمات نرخ بررسی .5

 .ارائه به شوراي سازمان برايبررسی و اظهار نظر نسبت به اخذ وام، تعیین نحوه هزینه و استهالك آن  .6

 ننظارت در حفظ و نگهداري دارایی و سرمایه و اموال سازما .7

 .نظارت برحسن اداره امور سازمان .8

 سازمانبه شوراي   ارائه آن وها و موسسات اعتباري مجاز  افتتاح حساب در بانکبررسی درخواست  .9



٧ 

امه در جلسـات هیـات   اساسـن ایـن   7مـاده   3حضور اعضاء هیات مدیره به استثناء عضو صاحبنظر موضوع بند  -تبصره

حق الجلسه  .نه وجه نقد یا غیر نقد تحت عناوین مختلف ممنوع می باشدمدیره، حضور موظف می باشد و پرداخت هرگو

  .سازمان و حداکثر هر جلسه سه ساعت است رییس عضو صاحبنظر براي هر ساعت یک شصتم حقوق و مزایاي مستمر 

  

  سازمان یسرئ  -پنجمفصل 

لیسانس در یکی از رشـته هـاي    ل مدرك تحصیلیسازمان از افراد ذیصالح که عالوه بر داشتن حداق یسرئ  -10ماده

سـازمان  (وزارت کشـور  ه توسـط  کـ مندرج در طرح طبقه بندي مشـاغل کارمنـدي در رشـته شـغلی      تحصیلی

سـال سـابقه    5و داراي حـداقل   کنـد اعالم می  به تفکیک هر سازمان وابسته) شهرداریها و دهیاریهاي کشور

  .شهردار منصوب می شود با تایید و حکم رییس هیات مدیره وبا پیشنهاد  ،مدیریتی و اجرایی مرتبط

سازمان بر کلیه واحدهاي سازمان سرپرستی و نظارت داشته و مسئول حسن اجراي امور و حفظ منافع  یسرئ  -11ماده

نامه و اساسـ و مفـاد   و شـوراي سـازمان   در چارچوب مصوبات هیات مـدیره و سرمایه و اموال و دارایی سازمان 

  :اي وظایف و اختیارات ذیل استبوده و دار قانونی مقررات

اجراي مصوبات شوراي سازمان و هیئت مدیره و اقدام در اداره امور سازمان در جهت پیشبرد اهداف آن با  -1

 .اعمال مدیریت صحیح و نظارت بر کلیه امور سازمان و حفاظت از اموال و دارایی آن

 . ط تشکیالتی شهرداریها به هیئت مدیرهسازمان در چارچوب ضواب سازمانی پیشنهاد ساختار -2

 .تهیه و تنظیم بودجه، متمم و اصالح و تفریغ بودجه ساالنه جهت ارائه به هیئت مدیره -3

در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط و با شایسته گزینی، شایسته پروري و شایسته ساالري  تحقق اهداف -4

 اداري و استخدامی شهرداري ها قوانین و مقرراترعایت 



٨ 

و خصوصی و مراجع انتظامی و قضائی، اقامه  غیردولتی  ،نمایندگی سازمان در برابر ادارات ، موسسات دولتی -5

 دعوا یا دفاع از حقوق سازمان

امضا کلیه اسناد و اوراق مالی تعهد آور، قبول تعهد، ظهر نویسی، پرداخت و واخواست اوراق تجاري، وصول  -6

موال منقول و غیر منقول سازمان در برابر دیون، اجراي اسناد الزم رهن گذاشتن ا ،مطالبات، پرداخت دیون

در  )قائم مقام ذیحساب شهرداري(یا عناوین مشابه  مالی سازمانامور  مسئولاالجرا بر حسب مورد به اتفاق 

 چارچوب آیین نامه معامالتی شهرداري و مصوبات هیات مدیره

 انتخـاب  و کشور اسالمی شوراهاي انتخابات و وظایف نون تشکیالت،قا 71ماده  30بند در اجراي تبصره ذیل  -تبصره

 بـا  مصوب بودجه حدود در سازمان پرداختهاي کلیه ،و اصالحیه هاي بعدي آن 1375/ 3/ 1شهرداران مصوب 

 ریـیس  امضاي به باید اسناد این که آید می عمل به شهرداري معامالتی و مالی مقررات رعایت با و مثبته اسناد

 مسئول امور مـالی سـازمان یـا عنـاوین مشـابه بـه عنـوان        ودر این حوزه ن به عنوان قائم مقام شهردار سازما

 ریـیس  بـه پیشـنهاد  انتصاب مسئول امور مالی سازمان یا عنـاوین مشـابه    .برسدذیحساب شهرداري  مقام قائم

  .رسد به تصویب شوراي اسالمی شهر میو شوراي سازمان سازمان و تایید هیات مدیره 

  

  رسمی حسابرس -ششمفصل 

شـهرداران   انتخاب و کشور اسالمی شوراهاي انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون 71ماده  30در اجراي بند  -12ماده

 حسابرسـی  هـاي  از مؤسسهیکی شوراي سازمان مکلف است  ،و اصالحیه هاي بعدي آن 1375/ 3/ 1مصوب 

سالمی شهر پیشنهاد نموده تا پس از تایید شوراي اسـالمی  را به شوراي ا ایران رسمی حسابداران جامعه عضو



٩ 

موسسـه  انتخـاب مجـدد   آیـین حرفـه اي حسابرسـان    بر اساس  .انتخاب نماید رسمی شهر به عنوان حسابرس

  .است مجاز سالسه  براي حداکثر مصوب شوراي اسالمی شهر حسابرسی

کـه هـر   شـورا  آن از محل اعتبـارات   آنالزحمه  قحو منعقد قرارداد موسسه حسابرسی با شوراي اسالمی شهر  -تبصره

  .دوش میپرداخت بینی خواهد شد،  سال در بودجه شهرداري پیش

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  امور مالی سازمان - هفتمفصل 

رسـد ولـی    سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال آغاز و تا پایان اسفندماه همان سال بـه اتمـام مـی    -13ماده

  .د بوداٌ از تاریخ تاسیس تا پایان اسفند ماه همان سال خواهئاولین سال مالی سازمان استثنا

ماه بـراي رسـیدگی    اردیبهشتپایان حداکثر تا و را تهیه هیأت مدیره موظف است صورت هاي مالی سازمان  -14ماده

  .تسلیم نمایدرسمی به حسابرس 

 ارسال و پـس از تاییـد   سازمانهر سال به شوراي نیمه خردادماه تا  و تفریغ بودجه صورت هاي مالی سازمان -15ماده

  .ردادماه هر سال براي تهیه صورتهاي مالی تلفیقی به شهرداري ارائه خواهد شدخ پایانشورا تا  آن

پس از بررسی و تصویب هیات مدیره به شـوراي  هر سال  پایان نیمه اول آذرماهتا  بودجه سازمان باید حداکثر -16ماده

هیه بودجه تلفیقی و تا اول دي ماه، یک نسخه از بودجه تصویبی را جهت تسازمان ارائه شود و شوراي سازمان 

  .ارائه به شوراي اسالمی شهر به شهرداري ارسال نماید

برداشت از حساب . واریز خواهد شدها و موسسات اعتباري مجاز کلیه درآمدهاي سازمان در حسابی نزد بانک  -17ماده

شود  افتتاح می و موسسات اعتباري مجاز ها صرفا جهت واریز به حساب هزینه ها که جداگانه نزد بانکدرآمدها 

) قائم مقـام ذیحسـاب شـهرداري   (یا عناوین مشابه مالی  مسئول امورسازمان و  یسرئ با صدور چک و امضاي

  .مقدور خواهد بود
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و اصـالحات   25/01/1355 تهـران مصـوب   شـهرداري  معـامالت  نامه آئین 2معامالت جزیی بر اساس ماده  -18ماده

 اصالحات با 1355 مصوب تهران شهرداري معامالت نامه آیین ريتس و اصالح قانون و بعدي و تبصره ذیل آن

 مصـوب  جمعیـت  نفـر  میلیـون  یـک  بـاالي  شـهرهاي  و کالنشـهرها  اسـتانها،  مراکـز  شـهرداریهاي  به بعدي

  .انجام خواهد شدو اصالحات بعدي آن  31/02/1390

 و اصالحات بعدي آن 25/01/1355 تهران مصوب شهرداري معامالت نامه آئین 4تبصره ذیل ماده در اجراي  -19ماده

 شـهرداریهاي  به بعدي اصالحات با 1355 مصوب تهران شهرداري معامالت نامه آیین تسري و اصالح قانون و

و اصالحات بعـدي   31/02/1390 مصوب جمعیت نفر میلیون یک باالي شهرهاي و کالنشهرها استانها، مراکز

قـائم مقـام   (یـا عنـاوین مشـابه    ان، مسئول امـور مـالی   سازم رییس اعضاي کمیسیون معامالت متوسط،  ،آن

  .حسب مورد خواهند بودسازمان و معاون یا مدیر واحد درخواست کننده ) ذیحساب شهرداري

 و قـانون  و اصالحات بعدي آن 25/01/1355 تهران مصوب شهرداري معامالت نامه آئین 13در اجراي ماده  -20ماده

 مراکـز  شـهرداریهاي  بـه  بعدي اصالحات با 1355 مصوب تهران شهرداري معامالت نامه آیین تسري و اصالح

در ، و اصالحات بعدي آن 31/02/1390 مصوب جمعیت نفر میلیون یک باالي شهرهاي و کالنشهرها استانها،

بـه   رییس هیات مدیره سازمان متشکل از عضاي کمیسیون معامالتاخصوص معامالت عمده، مزایده و حراج 

مسئول امور مالی  جانشینبه عنوان  یا عناوین مشابه سازمانمسئول امور مالی ، عاونان شهرداریکی از معنوان 

یا عناوین مشابه به مسئول امور حقوقی سازمان ، به عنوان مسئول واحد تقاضاکنندهسازمان  رییس ، شهرداري

  یک نفر مامور فنی به انتخاب شهردارجانشین امور حقوقی شهرداري و عنوان 

با توجه به اینکه مسئول امور مالی سازمان یا عناوین مشابه به عنوان جانشین مسئول امور مـالی شـهرداري و    -تبصره

مسئول امور حقوقی سازمان یا عناوین مشابه به عنوان جانشین مسئول امور حقوقی شهرداري عضو کمیسیون 

بـا  سـازمان و   ریـیس با پیشنهاد  دشده موضوع این ماده می باشند، الزم است تا انتصاب افراد به پست هاي یا

  .مسئولین ذیربط بعمل آید تایید



١١ 

   .معتبر خواهد بودسازمان  سرئی کلیه مکاتبات سازمان با امضاي -21ماده

دخل و تصرف در وجوه و اموال سازمان به منزله دخل وتصرف در وجوه و اموال عمومی و شـهرداري بـوده و    -22ماده

  .ررات مربوطه تحت تعقیب قرار خواهند گرفتمتخلفین بر طبق قانون و مق

  

  سایرمقررات - هشتمفصل 

سازمان حق ندارند در معامالتی که با سازمان و یا بـه حسـاب    یسرئاعضاي شوراي سازمان و هیأت مدیره و  -23ماده

ع گیرد بطور مستقیم یا غیرمستقیم شرکت نموده یا سهیم شوند و همچنین رعایت قانون من سازمان صورت می

  .مداخله کارمندان دولت در معامالت الزامی است

تـا قبـل از پایـان    که شهرداري ادامه فعالیت سازمان را جهت اجراي مستقیم ماموریت هاي محوله  در صورتی -24ماده

پس از تایید شـوراي اسـالمی شـهر بـه     غیر ضرور تشخیص دهد، پیشنهاد الزم را سازمان زمان فعالیت مدت 

 ،ارائه می نماید، پس از تایید انحالل سازمان، کلیه اموال) ن شهرداریها و دهیاریهاي کشورسازما(وزارت کشور 

  .، بدهی ها و تعهدات سازمان به شهرداري واگذار می گردددارایی ها

  .باشند می ها ضوابط و مقررات مورد عمل شهرداريکارکنان سازمان از لحاظ امور اداري و استخدامی مشمول  -25ماده

بررسی و پیشنهاد هرگونه اصالحات و تغییرات در مفاد اساسنامه با پیشنهاد شهردار و تصویب شوراي اسالمی  -26ماده

  .رسد می) هاي کشور ها و دهیاري سازمان شهرداري(شهر به تایید وزارت کشور 

  .نجام می شودبر اساس قوانین و مقررات مورد عمل شهرداري ها ادر این اساسنامه موارد اشاره نشده  -27ماده

تبصره مورد تأیید و موافقت قرار گرفت و کلیه صفحات  10ماده و  28فصل و  هشتنامه مشتمل بر اساساین  -28ماده

  .است ي کشورآن ممهور و منقش به مهر برجسته سازمان شهرداریها ودهیاریها


