
 ))باسمه تعالي((

 

 *كليات: فصل اول *

 

 . قانون شهرداري اساسنامه ذيل تهيه شده است 84در اجراي ماده 

 

  نوع سازمان :ماده يك *

ازرگاني وابسته به شهرداري شـيراز      سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقالل مالي است كه بصورت ب          

ت عنوان سازمان پاركهـا و فضـاي سـبز شـهر             قانون شهرداريها تح   84اداره مي شود و به استناد ماده        

 . شيراز كه در اين اساسنامه اختصاراً سازمان خوانده مي شود تأسيس مي گردد 

 

  موضوع سازمان :ماده دو *

و اداره گليه امور پاركها ، فضاي سـبز ميـادين و سـايل تفريحـي ، انجـام هـر گونـه                       ايجاد و نگهداري    

 با مسائل سبز و طرح و برنامه ريزي در جهت گسترش اين امـر               تحقيقات علمي و كشاورزي در ارتباط     

 . و ارائه خط مشي هاي اساسي و بنيادي 

 

 مدت : ماده سه *

 . مدت سازمان از تاريخ تأسيس نامحدود خواهد بود 

 

  عملكرد قانوني مقر سازمان ومحدوده :ماده چهار *

    ان محـدوده قـانوني و حـريم شـهر شـيراز       مقر اصلي سازمان در شهر شيراز بوده و حوزه فعاليت سازم          

 . مي باشد و در صورت لزوم سازمان مي تواند نسبت به تغيير محل خود اقدام نمايد 

 

 

 



 *سرمايه: فصل دوم *

 

 ه پنج ماد*

 

 ريـال آن بصـورت نقـد از         000/000/50 ريال است كـه مبلـغ        000/000/150سرمايه سازمان بالغ بر     

اعم از   ز بحساب بانكي سازمان و بقيه بصورت اموال منقول و غير منقول           محل اعتبارات شهرداري شيرا   

ماشين آالت و زمين و ساختمان و تأسيسات تفريحي قابل استفاده حسب ارزيابي كارشناس منتخـب                

 .  مي باشدأئيد قائم مقام شوراي شهرشهردار مورد ت

 .نامه خواهد بود زمان اجراي اين ماده حداكثر يكسال پس از تصويب اساس:تبصره يك 

ي و در نهايـت      انتقال و واگذاري اموال سازمان تابع آئين نامه مالي و معـامالت شـهردار              :تبصره دو   

 . قانون شهرداري است

 سازمان بالفاصله پس از ايجاد مكلف به تهيه دفتر اموال كه حاوي كليه اطالعـات الزم                 :تبصره سه   

 . خواهد بود باشد ،

 

 ماده شش *

 

يراز مكلف است مادم كه درآمد سازمان تكافوي تأمين هزينه هاي آنرا ننمايد همـه سـاله                 شهرداري ش 

مبلغي حداقل معادل رقم اعتباري سال قبل در بودجه عمـومي شـهرداري منظـور و بحسـاب درآمـد                    

 . سازمان واريز نمايد 

 و بـه    هر نوع زميني كه در طرح جامع شهر در آينده بـه فضـاي سـبز تخصـيص داده                   :تبصره يك   

 . تملك شهرداري درآيد بالفاصله جزو مايملك سازمان محسوب خواهد شد 

 .  سازمان مي تواند براي تقويت بنيه مالي خود از طريق منابع زير كسب درآمد نمايد :تبصره دو 

 از فروش درخت و درختچه مازاد بر احتياج شهر و شـهرداري و فـروش گـل و گيـاه حاصـله از                   :الف  

 .اي تحت كنترل با نرخ كنترل با نرخ كنترل شده توسط شوراي سازمان باغات و پاركه

 رفـاهي مسـتقر در پاركهـاي شـهرداري اعـم از      درآمد هاي ناشي از تسهيالت تفريحي و خدمات       :ب  

 .وسايل بازي قايقراني ، گلفروشي ، كتابفروشي ، رستوران و غيره 



 از ايـن طريـق بـر طبـق مقـررات مـالي           فروش اشجار مقطوعه بصورت چوب يا هر نـوع اسـتفاده           :ج  

 .سازمان و پس از كسب مجوز از شوراي سازمان 

 درآمدهاي ناشي از مشاركت و همكاري و سـرمايه گـذاري بـا بخـش هـاي خصوصـي و دولتـي و                        :د  

 .ارگانهاي مختلف مملكتي 

 و كارشناسـي و خـدمات زراعـي و گلكـاري بـراي مـراجعين بخـش                 درآمدهاي ناشي از مشاوره      :هـ  

 . خصوصي و دولتي در قالب تهيه طرح و پيشنهاد 

 هر گونه كمك دولت و هداياي مردم كه جهت ايجاد و گسترش فضاي سبز بـه شـهرداري شـيراز                     :ز  

 پرداخت يا واگذار مي شود به سازمان منتقل و جزو سرمايه 

 

 اموال : ماده هفت *

 

صويب اين اساسنامه نسبت به تعيين       طي مدت يكسال از تاريخ ت      شهرداري شيراز مي بايستي حداكثر    

اموال منقول و غير منقول و صورت برداري و در اختيار كليه اموال به سازمان با توجـه بـه مـاده پـنج                        

 .همين اساسنامه اقدام نمايد 

 هر يك از اموال و ابواب جمعي كه برابر صـورت بـرداري و تصـميمات رسـمي تحويـل شـد         :تبصره  

 .امه مي شود بالفاصله مشمول اين اساسن

 

 *اركان سازمان: فصل سوم *

 

 ماده هشت *

  شوراي سازمان :الف 

  هيئت مديده :ب 

  مدير عامل :ج 

  حسابرس :هـ 

 ر قانوني شوراي اسالمي ظ نا:و 

 



 *اعضاء و وظايف شوراي سازمان: فصل چهارم *

 

 .  نفر بشرح زير مي باشد 7ي سازمان مركب از  شورا:ماده نه *

با توجه به ارتبـاط مسـتقيم سـازمان و شـهرداري شايسـته              ) ئيس شوراي سازمان    ر( شهردار   )1

 .تراست كه رياست شورا با شهردار باشد 

 .نماينده استانداري فارس  )2

 .اينده شوراي اسالمي شهر يا قائم مقام شوراي اسالمي شهر نم )3

 .مدير كل جنگلباني و منابع طبيعي  )4

  مدير كل محيط زيست استان  )5

 .يا نماينده ده كشاورزي رئيس دانشك )6

   مدير كل كشاورزي فارس  )7

 . اعضاي شوراي سازمان بعنوان نمايندگان قانوني سرمايه شهرداري شيراز خواهند بود :تبصره 

 

  جلسات عادي :ماده ده *

شوراي سازمان سالي دوبار در هفته اول ماههاي شهريور و بهمن براي رسيدگي و اتخاذ تصميم در 

 .اختيارات شورا به دعوت رئيس شورا تشكيل مي شود مورد وظائف و 

  جلسات خوق العاده :ماده يازده *

جلسات شوراي سازمان در صورت ضرورت بنا به تقاضاي مدير عامل و بـا رئـيس هيئـت مـديره و يـا                       

 .از اعضاء شوراي سازمان بطور فوق العاده تشكيل خواهد شد         حسابرس سازمان ثلث

 

 نفـر از اعضـاء رسـميت        5جلسات عادي و فوق العاده شوراي سازمان با حضور حداقل            :تبصره يك   

در شرايط آراء مسـاوي تصـميمي معتبـر         . خواهد داشت و تصميمات شورا با اكثريت آراء معتبر است           

 .است كه راي شهردار در آن واقع شود

را بـر اسـاس نظريـه        دستور جلسات عادي و فوق العاده شـوراي سـازمان را رئـيس شـو               :تبصره دو   

 . پيشنهاد دهنده تهيه مي كند 

 

١ 

٣ 

 



  وظائف و اختيارات شوراي سازمان :ماده دوازده *

  وظائف و اختيارات شوراي سازمان در جلسات عادي :قسمت اول 

اهـداف پـيش بينـي شـده در     تصويب برنامه و خط مشـي گلـي سـازمان بـر اسـاس وظـائف و        :الف  

 .اساسنامه

 ه از بين افراد پيشنهاد شده از طرف شهردار  مديرد اعضاء هيئت تائي:ب 

 اعالم نظر در مورد تطبيق ترازنامه و گزارش عملكرد و حساب سـود و زيـان سـاليانه سـازمان بـا                       :ج  

 .برنامه و خط مشي و اهداف پيش بيني شده 

 . تصويب بودجه ، متمم و اصالح بودجه و برنامه هاي سازمان تغييرات آن :د 

    صميم نسبت به موضوع هائيي كه در قالـب اهـداف و اساسـنامه در دسـتور جلسـه قـرار                     اتخاذ ت  :هـ  

 . مي گيرند و شوراي سازمان طرح آنرا الزم مي داند 

 . تعيين حسابرس :و 

 تصويب حق الجلسه براي اعضاء شوراي سازمان و حقوق مدير عامل و اعضاي هيئت مديده و حـق                   :ز  

اظر قانوني شوراي اسالمي شهر با رعايـت مقـررات قـانوني اسـتخدام              الزحمه و يا تحقوق حسابرس و ن      

 كشوري 

  اهداء و قبول هديه و اعانات بنام سازمان  :ح 

  وظائف و اختيارات شوراي سازمان در جلسات فوق العاده :قسمت دوم 

  . تصميم گيري در مورد دعاوي از طريق صلح و يا ارجاع به مقامات ذيصالح و تعيين داور:الف 

به پيشنهاد مـدير عامـل و يـا رئـيس هيئـت              تصويب دريافت وام و نحوه هزينه و بازپرداخت آن           :ب  

 . طبق خط مشي سازمان ه برمدير

 بررسي و پيشنهاد هر گونه اصالحات در مفاد اساسنامه به مقامات ذيصالح و بررسي گزارش ارائـه              :ج  

 شده از طرف حسابرس سازمان 

 تعيين و بـه  11زمان از قبل توسط مقام دعوت كننده جلسه موضوع ماده       دستور جلسه شوراي سا    :د  

 .اطالع اعضاء شورا خواهد رسيد 

 .  پيشنهاد انحالل سازمان طبق مقررات به وزارت كشور:و 

 

 



 *هيئت مديره: فصل پنجم *

 

 ماده سيزده *

اي سـازمان بـراي   با عضويت سه نفر به عنوان عضو اصلي و يك نفر عضو علي البدل كه از طـرف شـور     

 .مدت سه سال انتخاب خواهد شد تشكيل مي گردد و تجديد انتخاب آنان بالمانع خواهد بود 

اعضاي اصلي و علي البدل هيئت مديره بايد از بين افراديكه داراي اطالعات تجارب و تعهـد                  :تبصره  

داف سـازمان داشـته   كافي در امور فضاي سبز و مسائل شهري بوده و بصيرت كافي نسبت به امور و اه    

 .باشند با حداقل تحصيالت در حد كارشناس فضاي سبز انتخاب مي شوند 

 ماده چهارده *

هيئت مديده در اولين جلسه از بين خود يك نفر را بعنوان رئيس و يك نفر را بعنوان دبير و يك نفـر                       

 .را بعنوان عضو انتخاب خواهد كرد 

 ماده پانزده *

 .سازمان تشكيل خواهد شد جلسات هيئت مديده در محل 

 ماده شانزده *

جلسات هيئت مديده الاقل هفته اي يكبار و در صورت ضرورت و بنا بدعوت مدير عامل ممكـن اسـت                

 .جلسات بيشتري بطور فوق العاده تشكيل شود 

 در هر صورت تعداد جلسات هيئت مديره از شش جلسه در ماه بيشـتر نخواهـد بـود و در              :1تبصره  

 تصميمات متخذه قانوني است ولي حـق الجلسـه تعلـق نخواهـد     ز از تعداد جلسات مذكور صورت تجاو 

 .گرفت 

 مدير عامل مي تواند در جلسات هيئت مديره شركت كند و نظرات خود را نسبت به امور                   :2تبصره  

 .فني و فضاي سبز واداري سازمان ابراز نمايد ولي حق راي ندارد 

 براي رسميت جلسات حضـور هـر سـه نفـر اعضـاي اصـلي هيئـت مديـده الزم اسـت و                         :3تبصره  

تصميماتشان به اكثريت آراء معتبر خواهد بود ، صورتجلسات هيئت مديره بايد توسط دبير تهيه و بـه                  

 .امضاي اعضاي هيئت مديره برسد 

ته باسند بخـودي  ه دو جلسه در يك ماه غيبت غير موجه داش هر گاه اعضاي هيئت مدير  :4تبصره    

 .خود مستعفي شناخته خواهد شد 



 در صورت استعفاء يا فوت يا مرخصي بيش از ييك هفته و يا بركناري هر يك از اعضـاي                     :5تبصره  

 انتخاب نشده يا مراجعـت ننمـوده بعنـوان    9هيئت مديره عضو علي البدل تا زمانيكه عضو اصلي طبق     

 .عضو اصلي در هيئت مديره شركت خواهد نمود 

  وظائف و اختيارات هيئت مديده :ماده هفده *

 . وظائف و اختيارات هيئت مديره بشرح زير خواهد بود 

 بمرحله اجرا در آوردن تصميمات متخذه در جلسات عادي و فوق العاده شوراي سازمان  :الف 

 .بررسي ترازنامه و حساب سود و زيان و ارسال ان جهت تائيد به شورا  :ب 

 .يزي و تعيين خط مشي سازمان و پيشنهاد به شوراي سازمان جهت تصويب  برنامه ر:ج 

 تهيه و تنظيم بودجه ، متمم و اصالح بودجه و تفريغ بودجه پيشنهادي مـدير عامـل و ارسـال بـه                       :د  

 .شوراي سازمان براي تصويب نهايي 

و پيشـنهاد جهـت    تهيه و تنظيم آئين نامه هاي مالي و اداري سازمان و اصـالحيه هـاي مربـوط         :هـ  

 تصويب به شوراي سازمان 

 تعيين و پيشنهاد حق جلسه اعضاء عيئت مديره و حقوق مدير عامل و مدير امور مالي بـه شـوراي                 :و  

 .سازمان جهت تصويب 

 يك نفر مطلع در امور مالي و با تجربه كافي بعنوان مدير امور مالي از طرف هيئت مديره انتخاب و                  :ز  

 .ور مالي پس از طرف رئيس هيئت مديره صادر خواهد شد حكم انتخاب مدير ام

 

 *مدير عامل: فصل ششم *

 

مدير عامل سازمان از افراد ذيصالحيت كه در مسائل فضاي سبز داراي تخصص و تجربيات كافي باشد                 

 .، توسط شوراي سازمان براي مدت سه سال انتخاب و با حكم رئيس شورا منصوب مي گردد 

مانع است و تا تعيين و شروع بكار مدير عامل جديد ، مـدير              بالنتخاب مدير عامل     تجديد ا   :1تبصره  

 .عامل قبلي وظائف مربوط را انجام خواهد داد 

 ماده نوزده *

مدير عامل مسئوليت اداره سازمان و حفاظت سرمايه و دارائي ها را بعهده داشته و حافظ منافع مـالي                   

  .و غير مالي منقول و غير منقول مي باشد

 . اهم مسئوليت هاي مدير عامل بشرح زير تعيين مي گردد 



 انجام كليه عمليات اجرائي و اداري و مالي و حقوقي سازمان در حدود بودجه مصوبه طبق آئين                  :الف  

 .نامه و مقررات مربوطه 

ه مـالي    افتتاح حسابها اعم از ريالي و ارزي در بانكهاي دولتي با رعايت مفاد اساسنامه و آئين نامـ                  :ب  

 .سازمان 

 بعنوان نماينده سازمان موظف است در مقابل كليه مراجع قانوني و دولتـي و اشـخاص حقيقـي و                  :ج  

حقوقي و طرح و اقامه هر نوع دعوي و شكايت و دفاع يا پاسخگويي در قبال دعواي مطروحه بـر عليـه       

 .سازمان دفاع نمايد 

عيين داور و حل و فصل اين اختالفات به نحو اصلح          ارجاع اختالفات و دعاوي سازمان به داوري و ت         :د  

 .پس از تائيد هيئت مديره و تصويب شوراي سازمان 

 مدير عامل مي تواند با تصويب هيئت مديره قسمتي از اختيارات خود را در زمينه هاي مختلـف                   :هـ  

 .با حفظ مسئوليت به هر يك از اعضاء سازمان محول نمايد 

بـا مقـررات و     لي و مكاتبات اداري و مراقبت در حسن انجام كليـه امـور برابـر                 امضاء كليه اسناد ما    :و  

 .ضوابط مالي و اداري سازمان 

 انجام ساير اموريكه طبق اساسنامه و آئين نامه هاي مصوب سازمان و بموجب قوانين كشور بعهـده   :ز  

 .سازمان است 

 خـود  ( ه كـه بصـورت بازرگـاني         هدايت عمليات اجرائي سازمان در جهت رعايـت مفـاد اساسـنام            :ح  

 .اداره مي گردد )كفائي 

 مدير عامل مي تواند بمنظور تسريع در امور جاري سازمان قسمتي از اختيارات خـود را بـا حفـظ     :ط  

 .مسئوليت بهر يك از مسئوالن ديگر سازمان با تصويب هيئت مديره تفويض نمايد 

 .ازمان كما كان بعهده مدير عامل خواهد بود بدهي است مسئوليت حسن اداره امور و حفظ دارائي س

 

 *انتخاب و وظائف حسابرس: فصل هفتم *

 

 ماده بيست *

رسيدگي به ترازنامه و بيالن و ساير گزارشهاي ساليانه سازمان و امضاء آنها و همچنـين اظهـار                -1

 .دوره مالي نظر نسبت به بودجه پيشنهادي به هيئت مديره براي هر دوره براي هر 



ي بهر گونه اقدامات مالي سازمان بمنظور حصول اطمينـان از اينكـه درآمـدها صـحيحاً        رسيدگ -2

 و صـالح سـازمان انجـام گرفتـه          وصول و هزينه ها با رعايت مقررات و بودجه مصوب و صـرفه            

 .است

چنانچه حسابرس در هر موقعي از سال رسيدگي به اسـناد مـالي و دفـاتر سـازمان را ضـروري            -3

اً يا با استفاده از همكاري حسابرسان با تجربه كارشناس مالي انجام خواهد             بداند اين امر را راس    

 .داد 

حسابرس هر گونه ابهام يا ايرادي در حسابها يا روشهاي مالي و عملياتي سازمان مالحظه كنـد             -4

مراتب را كتباً به مدير عامل و هيئت مـديره و در صـورت لزمـوم بـه رئـيس شـوراي سـازمان                        

 .گزارش خواهد نمود 

مدير عامل و هر يك از اعضاء هيئت مديره و همچنين كليه كاركنان سازمان موظفند توضـيح                  -5

 سابرس بخواهـد بالفاصـله در اختيـار       شفاهي و يا كتبي و يا هر گونه مدارك يا اوراقي را كه ح             

 .وي بگذارد 

واسته شده   چنانچه مدير عامل به لحاظ حفظ اسرار و منافع سازمان در مورد ارائه مدارك خ               :تبصره  

توسط حسابرس امتناع ورزيد مي بايستي مراتب را در عرض بيست و چهار ساعت با دالئـل تـوجيهي                   

ظـرف يـك   ثر م وي را تائيد نمود مكلف است حداكبه هيئت مديره داليل مدير عامل را پذيرفت و اقدا 

 نهايـت هـر   هفته مراتب جهت استحضار و اتخاذ تصميم به رئيس شوراي سـازمان كتبـاً گـزارش و در            

گونه تصميمي كه با توجه به سوابق امر از جانب رئيس شوراي سازمان اتخاذ گرديده مورد اجـرا قـرار                    

خواهد گرفت و در نتيجه چگونگي امر در اولين اجالس شوراي سازمان باستحضار اعضاء شورا خواهـد                 

 .رسيد 

 ناظر قانوني شوراي اسالمي شهر 

 ده بيست و يك ما*

ين و افراد مطلع و بصير به امور سازمان بنـا بـه معرفـي شـوراي اسـالمي شـهرداري          يك نفر از معتمد   

 .شيراز 

 ناظر قانوني مي تواند بدون حق راي در جلسات شوراي سـازمان شـركت نمـوده و گـزارش                    :تبصره  

 .الزم را باطالع شوراي اسالمي شهرداري شيراز برساند 

 

 

 



 *امور مالي و استخدامي: فصل هشتم *

 بيست دو ماده *

سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال تا آخر اسفند ماه همان سال خواهد بـود و بـراي سـال                      

 .اول استثنائاً سال مالي سازمان از تاريخ تأسيس تا پايان اسفند ماه سال مربوطه خواهد بود 

 ماده بيست و سه *

از اين حساب   د شد با اين قيد كه برداشت        واريز خواه .... كليه درآمدهاي سازمان در حسابي نزد بانك        

صرفاً جهت واريز بحساب هزينه ها كه جاگانه نزد همين بانك افتتاح مـي شـود بـا صـدور چـك و بـا                        

 امضاي رئيس هيئت مديره و مدير عامل و رئيس امور مالي مقدور خواهد بود 

 ماه بيست چهار *

ر عامل تـوام بـا امضـاي رئـيس امـور مـالي              برداشت از حساب هزينه ها با صدور چك و با امضاي مدي           

 .سازمان انجام خواهد شد 

 ماده بيست و پنج *

اولين هيئت مديره سازمان موظف است ظرف دو ماه پس از انتخـاب شـدن ، آئـين نامـه هـاي مـالي                        

معامالت و ضوابط اجرائي و فني و استخدامي سازمان را تهيه و جهـت تصـويب تقـديم شـوراي فـوق                      

 . بنمايد العاده سازمان

 ماده بيست و شش *

كادر پرسنلي سازمان از افراد فضاي سبز موجود شهرداري شيراز بوده و گسترش كادر مزبـور ممنـوع                  

 است كمك در مواقع ضروري با تصويب شوراي سازمان 

 ماده بيست هفت *

 و  نامه پيش بيني نشده است بر طبق قانون تجارب عمـل هواهـد شـد              نسبت بموادي كه در اين اساس     

عنداللزوم از طرف هيئت مديره پيشنهاد اصالحي به شوراي سازمان داده خواهد شد تا پس از تصويب                 

 .طبق مقررات نظريه وزارت كشور را اخذ و اقدام نمايند ، 

 ماده بيست و هشت *

كليه آگهي ها و اطالعيه هاي سازمان در روزنامه رسي كشور و يكي از جرايد كثير االنتشار مركز درج                   

 .واهد شد خ

 

 



 ماده بيست و نه *

 قـانون  84 بند مي باشد و باستناد ماده   53 تبصره و    18 ماده و    29 فصل و    8اين اساسنامه مشتمل بر     

 11/2ح .شهرداري بتصويب وزارت كشور رسيده است 

                                                                         

 

 سيد علي اكبر محتشمي                                                                        

    وزير كشور                                                                                 

    


