بسمهتعالي

معاونت امور شهرداريها
دفتر حمل و نقل عمومي و ترافيك شهري

اساسنامه اتحادهی سازمان اه و مدرییت اهی پاياهناهی مسافرربی و بار شهری کشور

بهمن 1397

ماده  :1بهمنظور تأمین نیازمندیهای مشترک آموزشی ،فنی ،تخصصی ،سختافزاری و نرمافزاری سازمانهای متولی
مدیریت بار شهری و سازمانهای متولی مدیریت پایانههای م سافری شهرداریهای ك شور با هزینه كمتر و كیفیت
باالتر و ایجاد هماهنگی و برنامهریزی برای انعکاس مطلوب نظرات و درخواستهای مشترک به سازمان شهرداریها و
دهیاریهای كشوور کكه ازاینپس در این اسواسونامه سوازمان نامیدی میشوود و همچنین حمایت از اجرای قوانین و
مقررات مرتبط در شووهرداریها ،در چارچوب سوویاسووتها ،اسووتانداردها و دسووتورالعم های ابالغی سووازمان ،اتدادیه
پایانههای مسافری و مدیریت بار شهری شهرداریهای كشور كه در این اساسنامه اختصاراً اتدادیه نامیدی می شود به
استناد بند  6مادی  12اساسنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای كشور تشکی میگردد.
ماده  :2اتدادیه دارای شخ صیت حقوقی م ستق مو ضوع تب صری یک مادیواحدی قانون فهر ست نهادها و مؤ س سات
عمومی غیردولتی م صوب سال  1373و ا صالحات بعدی آن بودی و برابر مفاد این ا سا سنامه وظایف مدوله را انجام
میدهد.
ماده  :3مركز اتدادیه تهران میباشد.
ماده  :4مددودی فعالیت اتدادیه ،مددودی و حومه شهرهای كشور میباشد.
ماده  :5مدت اتدادیه از تاریخ تأسیس نامددود میباشد.
ماده  :6وظایف
 -1انجام مطالعات الزم جهت سوووازماندهی سووویسوووت های مالی ،اداری ،فنی ،بهریبرداری و برنامهریزی مدیریت
پایانهها و مدیریت بار شهری كشور.
 -2تدوین و برگزاری دوریهای مختلف آموزشوووی برای مدیران و كاركنان و برپا ی گردهما یهای ادواری بهمنظور
ارتقاء سطح علمی و تخصصی اعضاء.
 -3برنامهریزی و پ شتیبانی جهت واگذاری امور ت صدیگری امور بار شهری و پایانههای م سافری شهرداریها به
تعاونی و غیردولتی بر اساس ضوابط و مطابق نظر سازمان شهرداریها و دهیاریهای كشور.
 -4ارا ه خدمات مشاوریای و تخصصی در زمینههای مرتبط با مدیریت بار و پایانههای مسافری كشور.
 -5انجام اقدامات الزم جهت واگذاری انواع ناوگان باری به شهرهای مختلف ك شور در جهت سازماندهی ناوگان
موجود ،توسووعه و نوسووازی ناوگان باری تدت پوشو شووهرداریها ،خریدوفروش لوازم و قطعات یدكی اصوولی
موردنیاز ناوگان باری و بازآفرینی و تقویت مدیریت پایانههای شهری از طریق ارا ه خدمات مختلف به آنها.
 -6برنامهریزی و اقدام در خصوص ارتقاء سطح آگاهیهای عمومی شهروندان و فرهنگ سازی در استفادی بهینه از
پایانهها و عملکرد سامانههای بار شهری.
 -7ایجاد سازوكارهای الزم برای همکاری متقاب اعضاء باألخص سازمانهای متولی ه جوار در زمینههای مختلف.
 -8انجام هرگونه عملیات در زمینههای تولیدی ،خدماتی ،بازرگانی داخلی ،خارجی و اقتصوووادی در حیطه وظایف
اتدادیه.
 -9هماهنگی و ایجاد وحدت رویه برای تهیه و توزیع مایدتاج اعضاء.
 -10برقراری ارتباط با كارخانه ها ،شوووركت ها ،سوووازمان ها ،مراكز تجاری ،خدماتی ،داخلی و خارجی و قبول
نمایندگی آنها جهت تدقق اهداف اتدادیه.

 -11ایجاد صندوق اعتبارات با استفادی از سرمایهگذاری اعضاء و اعتبارات اعطا ی دولتی و مدلی و احیاناً اشخاص
حقیقی و حقوقی برای تأمین نیاز مالی اتدادیه با رعایت مقررات.مشووواركت مادی و معنوی با افراد مختلف در
راستای نی به اهداف اتدادیه.
 -12استفادی از خدمات افراد متخصص ،مهندسین مشاور ،پیمانکاران ،سازندگان ،دانشگایها و مؤسسات تدقیقاتی
اع از داخلی یا خارجی با رعایت مقررات.
 -13برر سی و ارا ه پی شنهاد در خ صوص ا صالح روشها ،ضوابط برای توزیع امکانات به وزارت ك شور ک سازمان
برای تخصیص عادالنه آن در حوزی فعالیت اتدادیه.
 -14ارا ه و اسووتفادی از ش ویویهای نوین ،فنآوریهای روز ،تکنولوژی و سووامانههای هوشوومند و مدلهای كاربردی
حم ونق برای به سازی و ساماندهی سامانههای بار شهری و مدیریت پایانهها در چارچوب سازوكار اعالمی
سازمان.
 -15نظارت م ستمر بر ح سن اجرای سیا ستهای موردتوافق اع ضاء و ارا ه راهکارهای علمی و اجرایی برای رفع
نقاط ضعف و تعمی نقاط قوت.
 -16انجام سوووایر امور مرتبط با اهداف و وظایف قانونی اتدادیه و امور تفویضوووی از جانب سوووازمان در چارچوب
قوانین و مقررات مربوط.
ماده  :7سرمایه اولیه از مد آوردی اعضا تا سقف دوهزار و پانصد ک 2500دستگای كامیون تدت پوش

یا معادل آن

به شرح ذی تأمین میگردد:
تا سقف سهونی ک 3/5تن کوانت 100 :هزار ریال

-

به ازای هر ناوگان تدت پوش

-

به ازای هر ناوگان تدت پوش

بی

-

به ازای هر ناوگان تدت پوش

بی

از ش

-

به ازای هر ناوگان تدت پوش

بی

از دی ک 10تن کكامیون  250 :هزار ریال

-

به ازای هر اتوبوس مسافری خارجشدی از پایانههای مسافری هر شهر 200 :هزار ریال

تبصره :1چنانچه تعداد كامیون تدت پوش

از سهونی ک 3/5تن تا سقف ش

ک 6تن کون باری  150 :هزار ریال

ک 6تن تا سقف دی ک 10تن کكامیونت  200 :هزار ریال

یا معادل آن:

 بی شتر از دوهزار و پان صد ک 2500د ستگای و تا سقف پنجهزار ک 5،000د ستگای با شد ،به ازای هر د ستگایكامیون اضافی و یا معادل آن ،آوردی اولیه معادل ،هفتاد و پنج ک 75درصد مبالغ مذكور میباشد.
 بیشتر از پنجهزار ک 5،000دستگای و تا سقف دیهزار ک 10،000دستگای باشد ،به ازای هر دستگای كامیوناضافی و یا معادل آن ،آوردی اولیه معادل ،پنجای ک 50درصد مبالغ مذكور میباشد.
 بی شتر از دیهزار ک 10،000د ستگای و تا بی ستهزار ک 20،000د ستگای با شد ،به ازای هر د ستگای كامیوناضافی و یا معادل آن ،آوردی اولیه معادل ،بیستوپنج ک 25درصد مبالغ مذكور میباشد.
 بیشتر از بیستهزار ک 20،000دستگای باشد ،به ازای هر دستگای كامیون اضافی و یا معادل آن ،آوردی اولیهمعادل ،دوازدیونی ک 12/5درصد مبالغ مذكور میباشد.
تبصره :2سازمانهای عضو متولی حوزی مدیریت حم بار شهری موظفاند بهعنوان حق عضویت ساالنه:
-

تا سقف تعداد دوهزار و پانصد ک 2،500بارنامه در سال معادل یک ک 1درصد،

-

به ازای بی شتر از دوهزار و پان صد ک 2،500بارنامه تا سقف پنجهزار ک 5،000بارنامه ،بابت هر بارنامه ا ضافی
معادل هفتاد و پنجصدم ک 0/75درصد،

 به ازای بی شتر از پنجهزار ک 5،000بارنامه تا سقف دیهزار ک 10،000بارنامه ،بابت هر بارنامه ا ضافی معادلپنجایصدم ک 0/5درصد،
-

به ازای بیشووتر از دیهزار ک 10،000بارنامه تا سووقف بیسووتهزار ک 20،000بارنامه ،بابت هر بارنامه اضووافی
معادل بیستوپنجصدم ک 0/25درصد،

 به ازای بیشتر از بیستهزار ک 20،000بارنامه ،بابت هر بارنامه اضافی معادل صدوبیستوپنجهزارم ک0/125درصد
از مد عایدی شهرداری از مد بارنامههای صادر شدی به حساب اتدادیه اقدام نمایند.
تبصره :3سازمانهای عضو متولی مدیریت پایانههای مسافری شهری موظفاند بهعنوان حق عضویت ساالنه نسبت
به واریز:
-

تا سقف پانصد ک 500دستگای خودرو معادل پانصدهزار ک 500،000ریال،

-

به ازای بی شتر از پان صد ک 500د ستگای خودرو و تا سقف هزار ک 1،000د ستگای خودرو ،بابت هر د ستگای
خودرو اضافی معادل سیصدوپنجایهزار ک 350،000ریال،

-

به ازای بیشتر از هزار ک 1،000دستگای خودرو و تا سقف دوهزار ک 2،000دستگای خودرو ،بابت هر دستگای
خودرو اضافی معادل دویستهزار ک 200،000ریال،

 به ازای بیشتر از دوهزار ک 2،000دستگای خودرو ،بابت هر دستگای خودرو اضافی معادل صدهزار ک200،000ریال
به حساب اتدادیه اقدام نمایند.
هر دسووتگای خودرو مذكور در این بند شووام خودرویی اسووت كه كارت هوشوومند معتبر از سووازمان راهداری و
حم ونق جادیای بودی و در از طریق شركتهای مستقر در پایانه مسافری فعالیت مینماید.
تب صره :4كلیه نرخهای مذكور در تب صری 3این مادی ،به صورت سالیانه معادل متو سط افزای
سال گذشته ،افزای
تبصره :5افزای

نرخ بلیت ن سبت به

مییابد.
یا كاه

میزان حق عضویت ساالنه و جریمه دیركرد آن با تصویب مجمع عمومی تعیین میگردد.

مهلت پرداخت حق ع ضویت ساالنه سه مای از تاریخ سرر سید آن میباشد .در صورت عدم پرداخت ،ع ضویت سازمان
بهصووورت تعلیق درآمدی و تا زمان واریز تمام بدهیها و جرا دیركرد ،به عضووو بدهکار هیچگونه خدماتی از سوووی
اتدادیه تعلق نمیگیرد.
تب صره :6مجمع عمومی میتواند در صووورت عدم پرداخت حق عضووویت توسووط هریک از اعضووا ظرف مهلت مقرر،
معادل مبلغ پرداختنشدی را از آوردی سرمایه وی برداشت كند .عضو مذكور بایستی نسبت به جبران مبالغ كسر شدی
تا سقف آوردی اولیه اقدام نمایند.
تبصره :7میزان حق عضویت پرداختی اثری در حق رأی اعضا ندارد.
تبصره :8هر كامیون معادل  2كامیونت 4 ،ون باری و  8وانت میباشد.
ماده  :8منابع درآمدی اتدادیه عبارتاند از:
 -1حق عضویت ساالنه اعضا كه ساالنه مداسبه و پرداخت میگردد.
 -2درآمد حاص از مشاركت با اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مقررات مربوطه .مشاركت بایستی در راستای
موضوع وظایف و اختیارات اتدادیه باشد.

 -3دریافت اعانات و هدایا از اشووخاص حقیقی و حقوقی اع از دولتی و غیردولتی در چارچوب ضوووابط و مقررات
مربوطه.
 -4درآمد حاص از طرحهای واگذارشدی توسط سازمان.
ماده  :9كلیه سووازمانها و مدیریتهای موضوووع این اتدادیه کموجود و جدیدالتأسوویس برای برخورداری از خدمات
اتدادیه مکلفاند نسبت به تودیع و پرداخت حق عضویت خود و یا افزای

سرمایه برابر مصوبات اتدادیه اقدام نمایند.

تبصره :در صورت اندالل اتدادیه كلیه دارا یها اع از منقول و غیرمنقول و مطالبات و دیون به نسبت سرمایه اعضاء
بین آنها تقسی میگردد.

فصل دوم:
ارکان اتحاديه
ماده  :10اركان اتدادیه عبارتاند از:
 -1مجمع عمومی
 -2هیئتمدیری و مدیرعام
 -3حسابرس کبازرس
ماده  :11مجمع عمومی اتدادیه بهصورت عادی یا فوقالعادی از اعضای زیر تشکی میگردد:
 -1مدیرك دفتر حم ونق عمومی و ترافیک شهری سازمان و یک نفر كارشناس ارشد حم ونق و ترافیک آشنا
به فعالیت اتدادیه به انتخاب ر یس سازمان.
 -2كلیه اعضووای اتدادیه شووام مدیران سووازمانهای متولی بار شووهری و سووازمانهای متولی مدیریت پایانههای
مسافری.
تبصره  :1ر یس و دو ناظر و منشی مجمع با رأی اكثریت اعضای مجمع انتخاب میشوند.
تبصره  :2مدیرعام اتدادیه ،عالوی بر وظایف مدوله ،وظیفه دبیری مجمع را نیز بر عهدی خواهد داشت.
تبصره  :3دعوت از اعضاء برای تشکی اولین مجمع عمومی عادی توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای كشور
کمعاونت امور شهرداریها به عم خواهد آمد .در سایر جل سات دعوت از اع ضاء مجمع با ذكر تاریخ و مد ت شکی
جلسه و دستور جلسات حداق هفت روز قب از تشکی مجمع بهوسیله دعوتنامه كتبی توسط ر یس هیئتمدیری و
یا حسابرس کبازرس به عم خواهد آمد.
تب صره  :4نمایندی سازمان در صورت مشاهدی عدم رعایت مفاد اساسنامه و ضوابط و مقررات موظف ا ست به صورت
م ستند و م ستدل مراتب را به ر یس سازمان گزارش نماید .در صورت تأیید ر یس سازمان مبنی بر اندراف از مفاد
اساسنامه یا ضوابط و مقررات قانونی ،مصوبات مجمع ابطال و مراتب را جهت بررسی موضوع و اتخاذ تصمی به ر یس
هیئتمدیری و بازرس جهت دعوت از مجمع عمومی فوقالعادی اعالم مینماید.
ماده  :12تشکی جلسات مجمع و ندوی اتخاذ تصمی :
مجمع عمومی عادی سالی دو بار یکی در تیرمای برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قب و تفریغ بودجه
و نیز تصوومی در خصوووص ندوی اسووتفادی از سووود ویای و میزان ذخیری آن و تعیین سووایر ذخایر مالی و دیگری در
بهمنمای برای تصویب برنامهوبودجه سال آیندی و بهطوركلی انجام وظایف ذی تشکی میگردد.

 -1انتخاب اعضاء هیئتمدیری.
 -2بررسووی و تصووویب بودجه سووالیانه ،اصووالح بودجه ،متم بودجه ،صووورتهای مالی و برنامههای كوتای ،میان و
بلندمدت اتدادیه.
 -3استماع گزارش حسابرس کبازرس .
 -4تصویب پیشنهادهای هیئتمدیری در خصوص اخذ و اعطای وام پس از بررسی نسبت به مبلغ ،مدت ،كارمزد و
ترتیب استهالک و نیز موارد مصرف با رعایت مقررات عمومی.
 -5بررسی و تصویب دستورالعم های موردنیاز اتدادیه.
تب صره :تا زمانی كه اتدادیه آ یننامه مالی و معامالتی خاصووی نداشووته باشوود آ یننامه معامالت شووهرداری تهران و
اصالحیههای بعدی آن با رعایت مفاد اساسنامه اتدادیه مالک عم خواهد بود.
 -6مراقبت در اقامه كلیه دعاوی مربوط به اتدادیه و نظارت بر حسن اجرای امور.
 -7انتخاب حسابرس کبازرس قانونی واجد شرایط با تعیین حقالزحمه مناسب.
 -8تعیین میزان حقالجلسه و پاداش اعضای هیئتمدیری و بررسی و تصویب كاه یا افزای مبالغ مذكور.
 -9تصوووویب و قبول هدایا و اعانات بنام اتدادیه .هزینه از مد هدایا و اعانات دریافتی در امور جاریه اتدادیه
ازجمله حقوق و مزایا ممنوع میباشد.
 -10بررسی و تصویب كاه یا افزای حق عضویت.
ماده  :13مجمع عمومی فوقالعادی بنا به تقاضای ر یس هیئتمدیری یا حسابرس کبازرس قانونی و یا یک سوم اع ضاء
جهت بررسی و اتخاذ تصمی نسبت به موارد ذی تشکی خواهد شد:
 -1تغییر اعضای هیئتمدیری قب از پایان دوری.
 -2پذیرش اعضای جدید.
 -3پیشنهاد اندالل اتدادیه به سازمان شهرداریها و دهیاریهای كشور.
 -4اصالح اساسنامه و ارا ه به سازمان شهرداریها و دهیاریهای كشور.
 -5كاه یا افزای سرمایه اتدادیه.
تب صره  :1دعوت از اعضووای مجمع با ذكر تاریخ و مد تشووکی جلسووه و دسووتور جلسووات حداق هفت روز قب از
تشکی مجمع بهوسیله دعوتنامه كتبی توسط ر یس هیئتمدیری و یا حسابرس کبازرس به عم خواهد آمد.
ماده  :14جلسوات مجامع عمومی و فوقالعادی با حضوور نصوف بعالوی یک اعضواء رسومیت پیدا میكند و تصومیمات
اتخاذ شدی با اكثریت مطلق آراء حا ضر معتبر میبا شد و در صورت ت ساوی آراء برای ت صمی گیری ،آرا ی كه ر یس
مجمع با آن موافق است اعتبار دارد .نظرات و دالی مخالفین بایستی كتباً در صورتجلسه قیدشدی و متن آن نیز در
دفتر مخصوص كه توسط مجمع برگشماری و مشخصات دفتر در صفده اول آن ثبت و به امضاء اعضاء مجمع رسیدی
باشد ،درج گردد.
ماده  :15هیئتمدیری
هیئتمدیری اتدادیه مركب از افراد ذی میباشد:
 -1مدیرك دفتر حم ونق عمومی و ترافیک شهری سازمان.
 -2یک نفر كارشناس ارشد حم ونق و ترافیک آشنا با موضوع اتدادیه با انتخاب ر یس سازمان.
 -3پنج نفر بهعنوان عضو اصلی و سه نفر عضو علیالبدل به شرح ذی :
الف دو نفر :مدیران عام سازمان یا واحدهای عضو متولی حوزی بار شهری.

ب دو نفر :مدیران عام سازمان یا واحدهای عضو متولی حوزی بار و مسافر شهری.
ج یک نفر :مدیران عام سازمان یا واحدهای ع ضو متولی حوزی پایانههای م سافری و یا مدیریت پایانههای
مسافری عضو مجمع با انتخاب مجمع عمومی.
تبصره  :2عدم پرداخت حق عضویت ساالنه توسط سازمان یا واحدهای عضو ،مانع از شركت آنها در مجامع عادی
و فوقالعادی و كاندید شدن جهت هیئتمدیری میباشد.
تبصره  :3اعضای هیئتمدیری منتصب ریاست سازمان مجاز به دریافت هرگونه وجهی اع از نقد و غیر نقد تدت هر
عنوان ازجمله حقالجلسه نمیباشند.
تبصره  :4تأمین و پرداخت هزینه ایاب و ذهاب و اقامت اعضاء برای انجام وظایف مدوله بر عهدی اتدادیه میباشد.
تب صره  :5چنانچه هریک از اعضووای اصوولی منتخب مجمع به هر دلی از عضووویت هیئتمدیری خارج شووود ،عضووو
علیالبدل جایگزین خواهد شوود .اعضوواء جایگزین حداكثر برای مدت باقیماندی دوری هیئتمدیری ،عضووویت خواهند
داشت.
تب صره  :6اع ضاء هیئتمدیری برای یک دوری  2ساله از زمان ت صویب مجمع انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها
برای دو دوری متوالی بالمانع است.
تبصره  :7اعضاء علیالبدل از بین اعضاء مجمع و بدون لداظ نصاب طبقات موضوع تبصری  1انتخاب میشوند.
تبصره  :8در جلسه نخست هیئتمدیری ،ر یس آنها ،نا برییس و دبیر جدید هیئت مدیری از بین اعضای اصلی به
مدت دو سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنها بالمانع است.
تبصره  :9مدیران سازمانهای متولی حم ونق شهرداریهای كشور نمیتوانند ه زمان عضو هیئتمدیری دو یا چند
اتدادیه باشند و در صورت حضور و در یک هیئتمدیری ،درصورتی میتوانند در یک هیئتمدیری دیگر نامزد شوند كه
اسووتعفای خود را تقدی هیئتمدیری فعلی نمودی و مدارک اسووتعفا را به ر یس مجمعی كه در آن قصوود كاندیداتوری
برای هیئتمدیری دارند تقدی نمایند.
ماده  :16جل سات هیئتمدیری هرمای حداق یکبار در ساعت و روز معین و در مد اتدادیه یا در یکی از شهرهای
تدت پوش و اتدادیه كه به تصووویب هیئتمدیری رس ویدی اسووت با دعوت كتبی ر یس هیئتمدیری یا مدیرعام و بر
اساس دستور جلسه پیشنهادی تشکی خواهد شد .چنانچه جلسات فوقالعادی ضرورت یابد ،بنا به درخواست هریک
از اعضاء و تأیید ر یس هیئتمدیری ،جلسه فوقالعادی تشکی خواهد شد.
تبصره  :1جلسات هیئتمدیری با حضور حداق  5نفر اعضاء تشکی و رسمیت مییابد و مصوبات حداق با رأی نصف
بعالوی یک حاضرین جلسه معتبر است .درصورتیكه هر یک از اعضاء رأی مخالف داشته باشد باید مراتب را به صورت
مستدل در صورتجلسه هیئتمدیری ذكر نمایند .صورتجلسه هیئتمدیری در دفتر صورتجلسات كه توسط مجمع
عمومی امضاء ،شماریگذاری و نخكشی و مهر سربی شدی است ،ثبت و به امضاء حاضرین خواهد رسید.
تب صره  :2مو ضوعی كه یکبار با آن مخالفت شدی با شد و به دلی عدم ك سب آراء موافق به ت صویب نر سیدی ا ست
نباید بدون حضور مخالفین ،مجدداً مطرح شود ،مگر آنکه مخالفین ،مستعفی یا بركنار شدی باشند كه در این صورت
جهت اطالع اعضای جدید از دالی مخالفین ،نظر مخالف باید در جلسه قرا ت گردد.
تبصررره  :3هیچیک از اعضووواء هیئتمدیری منفرداً مجاز به انجام اموری به نام اتدادیه نمیباشووود ،مگر با تصوووویب
هیئتمدیری.
تبصره  :4حقوق و مزایای مدیرعام توسط هیئتمدیری تعیین میگردد.

ماده  :17درصورتیكه هركدام از اعضای هیئتمدیری انتخابی برای  3نوبت متوالی یا  6نوبت متناوب طی ش

مای در

جلسات شركت ننمایند ،اعضاء علیالبدل به ترتیب اولویت ظرف مدت دو هفته جایگزین میگردد.
تب صره :در خ صوص افراد انت صابی در صورت عدم ح ضور برای  3نوبت متوالی یا  6نوبت متناوب طی ش

مای در

جل سات ،مراتب تو سط ح سابرس کبازرس به ر یس سازمان اعالم و تعیین تکلیف نهایی تو سط ای شان انجام خواهد
شد.
ماده  :18وظایف هیئتمدیری
 -1تهیه و تدوین صورتهای مالی برنامهوبودجه ،اصالحیه و متم بودجه ،بیالن و تفریغ بودجه و حساب عملکرد
ساالنه جهت ارا ه به مجمع.
 -2بررسی و پیشنهاد تجدیدنظر در برنامهها و طرحهای اجرایی به مجمع و مراقبت در اجرای آنها
 -3پی شنهاد ت شکیالت اداری اتدادیه و واحدهای تابعه آن متنا سب با حج كار و درآمد و برنامه ساالنه اتدادیه و
ارسال به مجمع با رعایت ضوابط اعالمی از سوی دفتر تخصصی سازمان شهرداریها و دهیاریهای كشور
 -4رسیدگی و تصویب معامالت طبق آییننامه مالی و معامالتی اتدادیه كه بر عهدی هیئتمدیری است و نظارت بر
انجام آن
 -5تصوووویب پاداش و برقراری حقوق و مزایای افرادی كه به خدمت اتدادیه پذیرفته میشووووند با رعایت مقررات
مالی و استخدامی و اداری اتدادیه.
 -6بررسی و پیشنهاد اخذ وام و یا مشاركت با بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز و تعیین ندوی هزینه و استهالک
آنها جهت ارا ه به مجمع.
 -7بررسی و تصویب عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مقررات ذیربط
 -8اجرای برنامه ،تصمیمات و مصوبات مجمع
 -9برر سی ضوابط و مقررات قانونی درزمینهٔ مو ضوعات مرتبط با اتدادیه و ا ستخراج ابهامات و ا شکاالت واردی و
عنداللزوم بررسی پیشنهادها جهت ارا ه به سازمان شهرداریها و دهیاریهای كشور.
 -10بررسی و تصویب دستورالعم های اجرایی موردنیاز
 -11نظارت در حفظ و نگهداری دارایی و سرمایه و اموال اتدادیه و تنظی درآمد و هزینه و نظارت در حسن اداری
امور اتدادیه
 -12بررسی و اظهارنظر در خصوص سایر اموری كه از طرف مجمع در قالب وظایف پیشنهاد میگردد.
 -13پذیرش اعضای جدید یا لغو عضویت
 -14انتخاب مدیرعام برای مدت  2سال
 -15اعطای مجوز افتتاح حساب درآمد و هزینه نزد بانکها
ماده  :19مدیرعام اتدادیه از افراد بصوویر ،مطلع و ذیصووالح كه عالوی بر داشووتن مدارج علمی کحداق لیسووانس و
دارای تخصووص و تجربیات كافی درزمینهی مسووا حم ونق و ترافیک ،برای خدمت تماموقت توسووط هیئتمدیری
برای مدت دو سال انتخاب و منصوب میگردد .انتخاب مجدد مدیرعام  ،حداكثر برای سه دوری متوالی بالمانع است
و تا تعیین مدیرعام جدید یا سرپرست ،مدیرعام قبلی وظایف مربوطه را انجام خواهد داد.
تبصره  :1عزل یا خاتمه كار مدیرعام قب از انقضای مدت تعیینشدی به تصویب هیئتمدیری صورت میگیرد.

تبصررره  :2ه زمان با اتمام دوری هیئتمدیری ،مدت مدیرعاملی نیز خاتمه مییابد .هیئتمدیری میبایسووت در اولین
جلسه رسمی خود پس از انتخاب ،اع از اینکه مدت دوساله مدیرعام پایانیافته یا خیر ،نسبت به انتخاب مدیرعام
جدید اقدام نماید.
تا انتخاب مدیرعام جدید كه نباید بی از سووه مای به طول انجامد شووخص واجد شوورایطی با انتخاب هیئتمدیری
بهعنوان سرپر ست تعیین می شود .تا تعیین مدیرعام جدید یا سرپر ست ،مدیرعام قبلی وظایف مربوطه را انجام
خواهد داد.
ماده  :20وظایف مدیرعام
مدیرعام اتدادیه بر كلیه واحدهای اتدادیه سرپر ستی و نظارت دا شته و م سئول ح سن اجرای امور و حفظ منافع
سوورمایه و اموال و دارایی اتدادیه در چارچوب مصوووبات هیئتمدیری و مجمع عمومی اتدادیه و مفاد اسوواسوونامه و
مقررات قانونی بودی و دارای وظایف و اختیارات ذی است:
 -1اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیئتمدیری و اداری امور اتدادیه در جهت پیشبرد اهداف آن با اعمال مدیریت
صدیح و نظارت بر كلیه امور اتدادیه و حفاظت از اموال و دارایی آن
 -2تهیه پی نویس بودجه سالیانه ،متم بودجه ،بیالن و تفریغ بودجه و ح ساب عملکرد ساالنه و پی شنهاد آن به
هیئتمدیری
 -3تهیه ساختار اداری اتدادیه و پیشنهاد آن به هیئتمدیری
 -4تهیه گزارش راجع به مسا و مشکالت اتدادیه.
 -5تدقق اهداف شایسته گزینی ،شایسته پروری و شایستهساالری در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط با رعایت
ضوابط و مقررات اداری
 -6تهیه دستورالعم های موردنیاز اتدادیه و تقدی آن به هیئتمدیری جهت بررسی و تصویب.
 -7صدور حک نصب و عزل كاركنان و اعطای مرخصی و ترفیعات بر اساس مقررات ذیربط.
 -8نمایندگی اتدادیه در برابر ادارات ،مؤ س سات دولتی ،غیردولتی و خ صو صی و مراجع انتظامی و ق ضایی ،اقامه
دعوا یا دفاع از حقوق اتدادیه
 -9پی شنهاد ا ستخدام كاركنان موردنیاز بر ا ساس ت شکیالت م صوب و مفاد ا سا سنامه و پی شنهاد میزان حقوق و
مزایا و پاداش كاركنان به هیئتمدیری وفق مقررات استخدامی.
 -10ام ضاء كلیه ا سناد و اوراق مالی تعهدآور ،ظهر نوی سی ،پرداخت و واخوا ست اوراق تجاری ،و صول مطالبات،
پرداخت دیون ،رهن گذاشوووتن اموال منقول و غیرمنقول اتدادیه در برابر دیون ،انجام هرگونه معامله اع از
خرید ،فروش ،اجاری ،ا ستیجاری ،تمدید و تغییر و ف سخ قرارداد ،اجرای ا سناد الزماالجرا برح سب مورد بهاتفاق
مسوووئول امور مالی اتدادیه یا عناوین مشوووابه در چارچوب آ ین نامه مالی و معامالتی اتدادیه و مصووووبات
هیئتمدیری
 -11اجرای برنامههای مصوب و یا اموری كه از سوی هیئتمدیری یا مجمع به وی مدول و یا تفویض شدی است.
تبصررره :كلیه پرداختهای اتدادیه در حدود بودجه مصووووب با اسوووناد مثبته و با رعایت آ یننامه مالی و معامالتی
اتدادیه به عم میآید كه این ا سناد بای ستی به ام ضای مدیرعام اتدادیه و یکی از اع ضای هیئتمدیری به انتخاب
هیئتمدیری برسد و ممهور به مهر اتدادیه گردد.
ماده  :21حسابرس کبازرس

مجمع عمومی مکلف است یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی را به عنوان حسابرس کبازرس قانونی
برای مدت یکسال انتخاب نمایند.

تبصره :عزل حسابرس کبازرس قب از خاتمه یک سال ،منوط به پیشنهاد حداق یک سوم اعضای مجمع و تصویب
مجمع خواهد بود ،در این صورت مجمع موظف ا ست ح سابرس کبازرس قانونی جدید را حداكثر طی مدت یک مای
انتخاب نماید.
ماده  :22وظایف حسابرس کبازرس قانونی به شرح ذی است:
 -1رسوویدگی به حسووابهای اتدادیه و كلیه اسووناد و هزینهها و اسووناد مالی و اوراق و دفاتر اتدادیه و نظارت بر
مسووا مربوط به عملیات و اجرای صوودیح مقررات مندرج در قوانین ،آ یننامهها ،دسووتورالعم های مربوط و
اساسنامه با توجه به برنامهوبودجه مصوب اتدادیه.
 -2رسیدگی و اظهارنظر نسبت به عملکرد مالی ،ترازنامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه و سایر گزارشهای
ساالنه اتدادیه و امضاء و تسلی آنها به هیئتمدیری و مجمع پی از تشکی جلسه مجمع.
 -3مراقبت در تطبیق عملیات اتدادیه با مفاد اساسنامه ،دستورالعم ها و برنامههای اتدادیه.
 -4سایر وظایف و اختیارات و م سئولیتهای ح سابرس کبازرس به ندوی ا ست كه در قانون تجارت مقرر گردیدی
است.
 -5در صورتیكه ح سابرس کبازرس در گزارش ح سابر سی اندراف یا تخلفی از مفاد ا سا سنامه و مقررات از سوی
هیئتمدیری مشاهدی نماید تقاضای عزل یا تغییر اعضای هیئتمدیری را وفق مادی  12مطرح خواهد نمود.
 -6ارا ه گزارش حسابرسی به مجمع عمومی و فوقالعادی
فصل سوم:
مقررات عمومي
ماده  :24سوال مالی اتدادیه از اول فروردینمای هرسوال آغاز و تا پایان اسوفندمای همان سوال به اتمام میرسود ولی
اولین سال مالی اتدادیه استثنا اً از تاریخ تأسیس تا پایان اسفندمای همان سال خواهد بود.
ماده  :25هیئتمدیری مکلف ا ست ترازنامه سالیانه و ح ساب سود و زیان و تفریغ بودجه اتدادیه را تهیه و تدوین و
یک ن سخه از آن را پس از تأیید ح سابرس و بازرس ،حداكثر تا پایان تیرمای هر سال برای برر سی و ت صویب نهایی به
مجمع تسلی نماید.
تب صره :دوری عم بودجه م صوب هر سال تا آخر اردیبه شتمای سال بعد و هزینههای پرداخت شدی و تعهداتی كه تا
آخر اسفندمای هرسال تدققیافته باشد تا خاتمه دوری عم بودجه از مد اعتبارات مربوطه قاب پرداخت خواهد بود.
ماده  :26كلیه درآمدهای اتدادیه در ح سابی نزد بانکها واریز خواهد شد .بردا شت از ح ساب درآمدها صرفاً جهت
واریز بهحسوواب هزینهها كه جداگانه نزد بانک افتتاح میشووود با صوودور چک و امضووای مدیرعام و یکی از اعضووای
هیئتمدیری خواهد بود.
ماده  :27كلیه مکاتبات اتدادیه با امضووای مدیرعام معتبر خواهد بود و در غیاب وی ر یس هیئتمدیری جانشووین
خواهد بود و مکاتبات اداری را امضا خواهد كرد.

ماده  :28اعضوووای مجمع و هیئتمدیری و مدیرعام و كاركنان اتدادیه حق ندارند در معامالتی كه با اتدادیه و یا
برای اتدادیه صورت میگیرد بهطور مستقی یا غیرمستقی شركت نمودی و سهی شوند و همچنین مراعات مفاد مادی
 129قانون تجارت و قانون منع مداخله كارمندان دولت در معامالت الزامی است.
ماده  :29ت صویب ترازنامه و ح ساب سود و زیان و تفریغ بودجه و عملکرد سالیانه هیئتمدیری بهمنزله ت سویهح ساب
مدیران برای آن دوری مالی خواهد بود
ماده  :30انجام امور اداری خدماتی اتدادیه توسووط اشووخاص حقیقی مندصووراً در قالب قراردادهای پیمانکاری با ذكر
كار معین و یا زمان مشووخص بر اسوواس برنامه مصوووب سوواالنه اتدادیه ،بهطوریكه هیچگونه تعهد اسووتخدامی برای
اتدادیه ایجاد نشود و كلیه تعهدات ناشی از اجرای قوانین كار و تأمین اجتماعی به عهدی پیمانکاران باشد
تب صره :اتدادیه میتواند از خدمت كاركنان اعضوواء عضووو كه برابر مقررات میتوانند به اتدادیه مأمور خدمت شوووند،
به صورت مأمور استفادی نماید .استخدام كاركنان موردنیاز اتدادیه اع از كارگری و كارمندی به تعداد مددود و صرف ًا
بر اساس پستهای مصوب سازمان تفصیلی پس از تصویب دفاتر تخصصی سازمان شهرداریهای كشور مجاز است.
ماده  :31كلیه آگهیها و اطالعیههای اتدادیه در روزنامه رسمی كشور و یکی از جراید كثیراالنتشار درج میگردد.
ماده  :32كلیه معامالت اتدادیه تابع ضووووابط و تشوووریفات مندرج در آییننامه مالی و معامالتی اتدادیه کپیوسوووت
اساسنامه میباشد.
تب صره  :1ا صالح آییننامه مالی و معامالتی اتدادیه با پی شنهاد هیئتمدیری و ت صویب مجمع عمومی و تأیید ر یس
سازمان شهرداریها و دهیاریهای كشور میباشد.
تب صره  :2تغییرات ن صاب معامالت جز ی ،متو سط و عمدی اتدادیه تابع تغییرات ساالنه ن صاب معامالت شهرداری
تهران مندرج در آییننامه معامالت شهرداری تهران خواهد بود.
ماده  :33چنانچه مواردی در این اساسنامه پی بینی نشدی باشد ،بر اساس قوانین و مقررات مربوط به شهرداریها و
با هماهنگی سازمان شهرداریهای كشور عم میشود.
ماده  :34هرگونه تغییر ،اصالح و تکمی اساسنامه منوط به تأیید سازمان شهرداریها و دهیاریهای كشور و تصویب
شورای سازمان میباشد.
ماده  :35این ا سا سنامه م شتم بر سه ف ص  ..... ،مادی ... ،تب صری .... ،بند در  .....صفده در تاریخ  .......................طی
نامه شماری  ....مورخ  ...از سوی  ...ابالغ گردید.

