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 بسمه تعالي

 اساسنامه سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري الر

 كليات -فصل اول

 است كه در اين اساسنامه بطور اختصار عمران و باز آفريني فضاهاي شهري نام سازمان، سازمان-1ماده 

 ناميده مي شود و طبق مفاد و مقررات اين اساسنامه اداره مي شود.« سازمان» 

سازمان از هر حيث وابسته به شهرداري ميباشد. پيش بيني اساسنامه به مثابه شيوه نامه اداره سازمان هاي -تبصره

 وابسته در چارچوب اختيارات قانوني آن است و شخصيت حقوقي مستقلي از شهرداري براي سازمان ايجاد نمي كند.

 ريم همان شهر ميباشد.مركز اصلي سازمان در شهرالر و محدوده عمل آن محدوده و ح-2ماده 

مدت فعاليت سازمان چهار سال ميباشد. حداقل شش ماه قبل از اتمام دوره فعاليت ، شهرداري مي تواند در -3ماده 

صورت نياز به تمديد فعاليت سازمان تقاضاي خود را به همراه گزارش عملكرد و برنامه آتي و صورت هاي مالي حسابرسي 

ان در طول زمان فعاليت، پس از تصويب شوراي اسالمي شهر به وزارت كشور )سازمان شده و تفريغ بودجه مصوب سازم

شور( ارائه نمايد. تا زمان اعالم نتيجه، سازمان مي تواند براساس اساسنامه مصوب به فعاليت كشهرداريها و دهياريهاي 

 ادامه دهد.

 موضوع فعاليت سازمان -فصل دوم

 ازمان در چار چوب وظايف قانوني شهرداري بشرح ذيل است :اهم وظايف و مأموريت هاي س -4ماده 

مديريت تهيه و اجراي طرح هاي موضوعي و موضعي بازآفريني فضاهاي شهري مبتني برطرح هاي جامع و  -1

 تفصيلي از قبيل :

تاريخي، حفظ، تقويت و بهره گيري از ظرفيت هاي كالبدي، اجتماعي، اقتصادي و محيطي اماكن و محدوده هاي  -1-1

 فرهنگي شهرها

 بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري، -1-2

 توانمند سازي و ساماندهي سكونت گاههاي غير رسمي و محله هاي حاشيه اي و اقشار كم درآمد -1-3

 ساماندهي بافت هاي ناكارآمد روستايي الحاقي به شهر، -1-4

 قع در  محدوده شهر؛ساماندهي اراضي ناكارآمد، ناهمگون و متخلخل وا -1-5

 مديريت اجراي پروژه هاي محرك توسعه بافت و تأسيسات عمومي مورد نياز آن -2
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 حمايت از ساخت و توليد مسكن اجتماعي متناسب با هويت شهري در محدوده و محله هاي هدف. -3

اء ، بهسازي و نوسازي طراحي و اجراي برنامه هاي انگيزشي مالي براي تحقق و اجراي طرح ها و برنامه هاي احي -4

 محدوده ها و محله هاي هدف از قبيل صكوك، اوراق مشاركت، تخفيفات، تسهيالت و ساير ابزارهاي مالي.

استفاده از ظرفيت سازمانهاي مردم نهاد، خيرين ، واقفين و تشكل هاي تخصصي و حرفه اي جلب همكاري  -5

 ده از ظرفيت شوراهاي اسالمي شهر در جهت تحقق و اجراياجتماعات محلي و توسعه تعاوني هاي محله اي با استفا

 .طرح ها و برنامه هاي باز آفريني فضاهاي شهري

توسعه محلي و نظارت بر عملكرد  رراه اندازي و تسهيل فعاليت دفاتر خدمات نوسازي و ساير نهادهاي تسهيل گ -6

 آنها

و حفظ و احياء منظر تاريخي با هماهنگي سازمانهاي  نگهداري و بهره برداري از ابنيه و بافت هاي تاريخي شهر -7

 ذيربط

 مديريت تهيه و اجراي طرح هاي جلب مشاركت شهروندان در اجراي برنامه هاي بازآفريني فضاهاي شهري. -8

 ايجاد سامانه اطالعات، پايش و ارزيابي طرح هاي بازآفريني و عمراني شهر. -9

 عمراني و احداث ساختمانها و تأسيسات عمومي مورد نياز شهر.مديريت اجراي طرح ها و پروژه هاي  -10

مديريت هماهنگي و همكاري بين دستگاههاي اجرايي ذيربط در بازآفريني فضاهاي شهري با استفاده از ظرفيت  -11

 هاي قانوني شوراهاي اسالمي شهر.

استفاده از شيوه هاي تأمين منابع مالي نوين از قبيل فاينانس، يوزايس، خطوط اعتباري، وام هاي بين المللي،  -12

وامهاي غير قرضي )سرمايه گذاري مستقيم داخلي و خارجي(، اوراق مشاركت، صكوك اسالمي با رعايت قوانين و 

 مقررات مربوط براي توسعه فعاليت هاي سازمان.   

، سازمان وابسته بمنظور انجام امور 20/2/1394ضوابط تشكيالتي شهرداري ها ابالغي  8ر اجراي ماده د-تبصره 

سياستگذاري، برنامه ريزي، كنترل، نظارت و انجام بخشي از وظايف شهرداري كه با توجه به ماهيت آن وظايف، قابل 

با ايجاد سازمان وابسته پيش بيني وظايف مشابه  انجام در ستاد شهرداري يا منطقه نمي باشد ايجاد مي شود. بنابراين

 در ستاد، منطقه و ساير سازمان هاي وابسته امكان پذير نميباشد.
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 شوراي سازمان -فصل سوم

 اعضاء شوراي سازمان مركب از سه نفر ميباشد كه عبارتند از :-5ماده 

 شهردار به عنوان رييس  -1

 رييس هيأت مديره سازمان -2

 از مديران مجرب و با تحصيالت مرتبط در حوزه مأموريتي سازمان با انتخاب شهرداريك نفر  -3

يكي از اعضاي شوراي اسالمي شهر به انتخاب شورا براي مدت دو سال به عنوان عضو ناظر در جلسات شوراي -1تبصره 

 سازمان شركت خواهد نمود.

 يكي از موافقات مصوبات مذكور شهردار باشد.تصميمات شوراي سازمان در صورتي قابل اجراست كه -2تبصره 

حضور تمامي اعضاء در جلسات شوراي سازمان، حضور موظف ميباشد و پرداخت هر گونه وجه نقد يا غير  -3 تبصره

قانون  5نقد تحت عناوين مختلف به آنان به استثناء اعضاي صاحبنظر غير شاغل در دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 

و اصالحيه هاي بعدي آن ممنوع ميباشد. اعضاي صاحبنظر نمي توانند مسئوليت  1386وري مصوب مديريت خدمات كش

اجرايي در سازمان يا شهرداري ذيربط بر عهده گيرند.  حق الجلسه اينگونه افراد براي هر ساعت يك شصتم حقوق و 

 مزاياي مستمر مدير عامل )رئيس( سازمان و حداكثر هر جلسه سه ساعت است.

 وظايف شوراي سازمان بشرح زير ميباشد. -6 ماده

بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به برنام هاي ميان مدت و بلند مدت سازمان در چارچوب دستورالعمل ها و بخشنامه -1

 هايي ابالغي و ارائه به شهرداري براي تنظيم برنامه تلفيقي.

بخشنامه بودجه شهرداري ها ابالغي توسط وزارت  و تأييد بودجه، اصالح ، متمم و تفريغ بودجه با عايت بررسي -2

كشور ) سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور( و ارائه آن به شهرداري براي تهيه، اصالح، متمم و تفريغ بودجه تلفيقي 

 و ارائه آن به شوراي اسالمي شهر جهت تصويب

گزارش حسابرس رسمي و ارائه آن به شوراي  بررسي و تأييد صورتهاي مالي سازمان و ساير گزارشات مالي براساس -3

 اسالمي شهر.

 پيشنهاد حسابرس رسمي از ميان مؤسسات حسابرسي عضور جامعه حسابداران رسمي به شوراي اسالمي شهر -4

 20/2/1394بررسي و تأييد ساختار تشكيالتي پيشنهادي سازمان در چارچوب، ضوابط تشكيالتي شهرداريها مصوب  -5

 ابالغي وزير محترم كشور، جهت ارائه به شهرداري به منظور طي مراحل قانوني ذيربط
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 تأييد نرخ خدمات سازمان و ارائه آن به شوراي اسالمي -6

و اصالحات  12/4/1346عامالت عمده با رعايت آيين نامه مالي شهرداري ها مصوب تأييد معامالت در حد نصاب م -7

 آيين نامه مذكور 35بعدي آن و سقف مقرر در ماده 

تأييد مصوبات هيأت مديره در خصوص اخذ وام، نعيين نحوه هزينه و استهالك آن و ارائه آن به شوراي اسالمي  -8

 شهر.

وص افتتاح حساب در بانك ها و مؤسسات اعتباري مجاز و ارائه به شوراي اسالمي تأييد مصوبات هيأت مديره در خص -9

 شهر.

 هيأت مديره : -فصل چهارم

 سازمان مركب از سه نفر ميباشد كه عبارتند از : اعضاء هيأت مديره -7ماده 

 معاون ذيربط شهرداري با انتخاب شهردار به عنوان رئيس -1

 سازمان به عنوان عضو و دبيرمدير عامل ) رئيس( مدير عامل  -2

ه مأموريتي سازمان داراي سوابق علمي و تجربي الزم؛ با پيشنهاد رئيس هيأت مديره و زيك نفر صاحبنظر در حو -3

 تأييد شهردار، عضور صاحبنظر نمي تواند مسئوليت اجرايي در سازمان يا شهرداري ذيربط بر عهده گيرد.

ابسته بطور مستقيم زير نظر شهردار مديريت مي شود، رئيس هيأت مديره در شهرداري هايي كه سازمان و -تبصره

 شهردار ميباشد.

جلسات هيأت مديره با حضور كليه اعضاء به پيشنهاد مدير عامل ) رئيس( سازمان يا رئيس هيأت مديره و  -8ماده 

 بود. دعوت رئيس سازمان تشكيل مي شود. تصميمات هيأت مديره با اكثريت آراء معتبر خواهد

 وظايف و اختيارات هيأت مديره بشرح زير است : -9ماده 

بررسي برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت سازمان در چارچوب دستورالعمل ها و بخشنامه هاي ابالغي و ارائه به  -1

 شوراي سازمان

ا رعايت بخشنامه بودجه بررسي بودجه و اصالح و متمم و تفريغ بودجه ساالنه تسليمي مدير عامل )رئيس( سازمان ب -2

 شهرداري ها ابالغي توسط وزارت كشور )سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور( و ارائه به شوراي سازمان.

تهيه صورتهاي مالي ساليانه و ساير گزارش هاي مالي تسليمي مدير عامل )رئيس( سازمان و پيشنهاد آن به شوراي  -3

 سازمان
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متناسب با نياز و حجم كار و درآمد و برنامه سازمان و ساير  ساختار تشكيالتي سازمان بررسي و اظهار نظر نسبت به -4

 عوامل تأثير گذار و  ارائه به شوراي سازمان 

 و ارائه به شوراي سازمان بررسي نرخ خدمات سازمان -5

 وراي سازمانبررسي و اظهار نظر نسبت به اخذ وام، تعيين نحوه هزينه و استهالك آن براي ارائه به ش -6

 نظارت در حفظ و نگهداري دارايي و سرمايه و اموال سازمان -7

 نظارت بر حسن اداره امور سازمان -8

 و ارائه آن به شوراي سازمان اعتباري مجازبررسي درخواست افتتاح حساب در بانكها و مؤسسات  -9

اين اساسنامه در جلسات هيأت  7اده م 3هيأت مديره به استثناء عضو صاحبنظر موضوع بند  حضور اعضاء -تبصره

مديره، حضور موظف ميباشد و پرداخت هر گونه وجه نقد يا غير نقد تحت عناوين مختلف ممنوع ميباشد. حق الجلسه 

عضو صاحبنظر براي هر ساعت يك شصتم حقوق و مزاياي مستمر مدير عامل )رئيس( سازمان و حداكثر هر جلسه سه 

 ساعت است.

 عامل )رئيس( سازمانمدير  -فصل پنجم

مدير عامل )رئيس( سازمان از افراد ذيصالح كه عالوه بر داشتن حداقل مدرك تحصيلي ليسانس در يكي از  -10ماده 

رشته هاي تحصيلي مندرج در طرح طبقه بندي مشاغل كارمندي در رشته شغلي كه توسط وزارت كشور )سازمان 

سال سابقه مديريتي و  5سازمان وابسته اعالم ميكند و داراي حداقل شهرداريها و دهياريهاي كشور( به تفكيك هر 

 اجرايي مرتبط، با پيشنهاد رئيس هيأت مديره و با تأييد و حكم شهردار منصوب مي شود.

سرپرستي و نظارت داشته و مسئول حسن اجراي امور  مدير عامل )رئيس( سازمان بر كليه واحدهاي سازمان -11ماده 

و حفظ منافع و سرمايه و اموال و دارايي سازمان در چارچوب مصوبات هيأت مديره و شوراي سازمان و مفاد اساسنامه 

 و مقررات قانوني بوده و داراي وظايف و اختيارات ذيل است.

ر اداره امور سازمان در جهت پيشبرد اهداف آن با اعمال اجراي مصوبات شوراي سازمان و هيئت مديره و اقدام د -1

 مديريت صحيح و نظارت بر كليه امور سازمان و حفاظت از اموال و دارايي آن.

 پيشنهاد ساختار سازماني سازمان در چارچوب ضوابط تشكيالتي شهرداريها به هئيت مديره. -2

 به هئيت مديرهئه االنه جهت اراتهيه و تنظيم بودجه، متمم و اصالح و تفريغ بودجه س -3

تحقق اهداف شايسته گزيني، شايسته پروري و شايسته ساالري در چارچوب قوانين و مقررات ذيربط و با رعايت  -4

 قوانين و مقررات اداري و استخدامي شهرداري ها.
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و قضائي اقامه دعوا يا  مينمايندگي سازمان در برابر ادارات، مؤسسات دولتي، غير دولتي و خصوصي و مراجع انتظا -5

 دفاع از حقوق سازمان

امضاء كليه اسناد و اوراق مالي تعهدآور، قبول تعهد، ظهر نويسي، پرداخت و واخواست اوراق تجاري، وصول مطالبات،  -6

د پرداخت ديون، رهن گذاشتن اموال منقول و غيرمنقول سازمان در برابر ديون، اجراي اسناد الزم االجرا بر حسب مور

به اتفاق مسئول امور مالي سازمان يا عناوين مشابه )قائم مقام ذيحساب شهرداري( در چارچوب آيين نامه مالي 

 شهرداريها و مصوبات هيأت مديره

قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخابات  71ماده  30در اجراي تبصره ذيل بند  -تبصره

و اصالحيه هاي بعدي آن، كليه پرداختهاي سازمان در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته  1/3/1375شهرداران مصوب 

و با رعايت مقررا مالي و معامالتي شهرداري به عمل مي آيد كه اين اسناد بايد به امضاي مدير عامل )رئيس( سازمان 

اوين مشابه به عنوان قائم مقام ذيحساب به عنوان قائم مقام شهردار در اين حوزه و مسئول امور مالي سازمان يا عن

شهرداري برسد. انتصاب مسئول امور مالي سازمان يا عناوين مشابه به پيشنهاد مدير عامل ) رئيس( سازمان و تأييد 

 هيأت مديره و شوراي سازمان به تصويب شوراي اسالمي شهر مي رسد.

 حسابرس رسمي -فصل ششم

قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران  71ماده  30اجراي بند  رد-12ماده 

و اصالحيه هاي بعدي آن، شوراي سازمان مكلف است يكي از مؤسسه هاي  حسابرسي عضو جامعه  1/3/1375مصوب 

 ييد شوراي اسالمي شهر به عنوان حسابرسأحسابداران رسمي ايران را به شوراي اسالمي شهر پيشنهاد نموده تا پس از ت

رسمي انتخاب نمايد. براساس آيين نامه حرفه اي حسابرسان انتخاب مجدد مؤسسه حسابرسي مصوب شوراي اسالمي 

 شهر براي حداكثر سه سال مجاز است.

شورا كه هر قرارداد مؤسسه حسابرسي با شوراي اسالمي شهر منعقد و حق الزحمه آن از محل اعتبارات آن  -تبصره

 سال در بودجه شهرداري پيش بيني خواهد شد، پرداخت مي شود.

 امور مالي سازمان -فصل هفتم

سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال آغاز و تا پايان اسفند ماه همان سال به اتمام مي رسد ولي  -13ماده 

 سفند ماه همان سال خواهد بود.اولين سال مالي سازمان استثنائاً از تاريخ تأسيس تا پايان ا

هيأت مديره موظف است صورت هاي مالي سازمان را تهيه و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه براي رسيدگي  -14ماده 

 به حسابرس رسمي تسليم نمايد.

تأييد  صورت هاي مالي سازمان و تفريغ بودجه تا نيمه خرداد ماه هر سال به شوراي سازمان ارسال و پس از -15ماده 

 اري ارائه خواهد شد.دآن شورا تا پايان خرداد ماه هر سال براي تهيه صورتهاي مالي تلفيقي به شهر
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بودجه سازمان بايد حداكثر تا پايان نيمه اول آذر ماه هر سال پس از بررسي و تصويب هيأت مديره به شوراي  -16ماده 

سخه از بودجه تصويبي را جهت تهيه بودجه تلفيقي و ارائه به سازمان ارائه شود و شوراي سازمان تا اول دي ماه، يك ن

 شوراي اسالمي شهر به شهرداري ارسال نمايد.

كليه درآمدهاي سازمان در حسابي نزد بانك ها و مؤسسات اعتباري مجاز واريز خواهد شد. برداشت از حساب  -17ماده 

 بانك ها و مؤسسات اعتباري مجاز افتتاح ميشود. درآمدها صرفًا جهت واريز به حساب هزينه ها كه جداگانه نزد

با صدور چك و امضاي مدير عامل )رئيس( سازمان و مسئول امور مالي يا عناوين مشابه )قائم مقام ذيحساب شهرداري( 

 مقدور خواهد بود.

بعدي آن انجام و اصالحات  12/3/1346آيين نامه مالي شهرداري ها مصوب  2معامالت جزئي براساس ماده  -18ماده 

 خواهد شد.

و اصالحات بعدي آن، اعضاي كميسيون  12/4/1346آيين نامه مالي شهرداري ها مصوب  3در اجراي ماده  -19ماده 

معامالت متوسط، رئيس هيأت مديره سازمان به عنوان يكي از معاونان شهردار، مدير عامل )رئيس( سازمان، مسئول 

 د بود.نمقام ذيحساب شهرداري( خواهمشابه )قائم  امور مالي يا عناوين

در شهرداريهايي كه در ساختار سازماني آن ها پست معاون شهردار منظور نشده است و يا در سازمان هاي  -تبصره

به عضويت وابسته اي كه مستقيم زير نظر شهردار مديريت مي شوند. شهردار مي تواند يكي از اعضاء ديگر شهرداري را 

 ولي تصميمات كميسيون را موكول به تأييد خود نمايد. تخابكميسيون معامالت ان

و اصالحات بعدي آن، در خصوص معامالت  12/4/1346آيين نامه شهرداري ها مصوب  6دراجراي ماده  -20ماده 

عمده، مزايده و حراج اعضاي هيأت عالي معامالت شهرداري مركب از شهردار، رئيس امور مالي يا عناوين مشابه 

 و مدير عامل )رئيس( سازمان ميباشد.شهرداري 

 .دكليه مكاتبات سازمان با امضاي مدير عامل )رئيس( سازمان معتبر خواهد بو -21ماده 

دخل و تصرف در وجه و اموال سازمان به منزله دخل و تصرف در وجه و اموال عمومي و شهرداري بوده و  -22ماده 

 قيب قرار خواهند گرفت.متخلفين بر طبق قانون و مقررات مربوطه تحت تع

 ساير مقررات -فصل هشتم

اعضاي شوراي سازمان و هيأت مديره و مدير عامل )رئيس( سازمان حق ندارند در معامالتي كه با سازمان و  -23ماده 

يا به حساب سازمان صورت مي گيرد بطور مستقيم يا غير مستقيم شركت نموده يا سهيم شوند و همچنين رعايت 

 مداخله كارمندان دولت در معامالت الزامي است.قانون منع 
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در صورتي كه شهرداري ادامه فعاليت سازمان را جهت اجراي مستقيم مأموريت هاي محوله تا قبل از پايان  -24ماده 

مدت زمان فعاليت سازمان غير ضرور تشخيص دهد، پيشنهاد الزم را پس از تأييد شوراي اسالمي شهر به وزارت كشور 

شهرداريها و دهياريهاي كشور( ارائه مي نمايد، پس از تأييد انحالل سازمان، كليه اموال، دارايي ها، بدهي ها و  )سازمان

 تعهدات سازمان به شهرداري واگذار مي گردد.

 كاركنان سازمان از لحاظ امور اداري و استخدامي مشمول ضوابط و مقررات مورد عمل شهرداري ها ميباشد. -25ماده 

بررسي و پيشنهاد هر گونه اصالحات و تغييرات در مفاد اساسنامه با پيشنهاد شهردار و تصويب شوراي  -26ماده 

 اسالمي شهر به تأييد وزارت كشور) سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور( مي رسد.

 نجام مي شود.موارد اشاره نشده در اين اساسنامه براساس قوانين و مقررات مورد عمل شهرداري ها ا -27ماده 

تبصره مورد تأييد و موافقت قرار گرفت و كليه صفحات 10ماده و  28اين اساسنامه مشتمل بر هشت فصل و  -28ماده 

 آن ممهور و منقش به مهر بر جسته سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور است.

 


