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هیات عامل استان ها

در راستای اجرائی نمودن اصل  44قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مبنی بر واگذاری سهام شرکت مـادر
در شرکتهای اسـتانی عمران و مسکن سازان و با توجه به تکالیف ماده  171قانون بـرنامه پنجم توسعه جهت
احیـاء ،بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و بمنظور جلوگیری از وقفه در انجام وظائف وتکالیف محوله
 ،به استناد مصوبه هیات مدیره شـــرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و تنفیذ مقام عـــالی
وزارت درخصوص تشــکیل هیات عامل استانها  ،و با توجه به ادغام ادارات راه و ترابری و مسکن و شهرسازی
استـــانها و تشکیل ادارات کل راه و شهرسازی و انتصاب و معرفی مدیران کل راه و شهرسازی و قـــائم مقام
وزیر در استـــانها نسبت به تشکیل هیات عامل اســتانها از طریق صدور و ابالغ احکام اعضاء ستادی و استانی
هیات عامل اقدام گردید.

ساختار تشکیالتی و شرح وظایف هیات عامل استانها

تشــکیالتی و شرح وظایف هیاتهای عامل اســتانها "هیات" در جلسه مورخ  1390/9/22هیات مدیره شرکت
مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران مطابق ساختار ذیل تصویب و جهت اقدام ابالغ گردیده است .
الف – ساختار تشکیالتی هیاتهای عامل استانها :
هیات عامل استان با ماموریت "مدیریت تحقق برنامه های اجرایی سالیانه طرحهای عمران و بهسازی شهری"
در کلیه استانهای کشور تشکیل میگردد که فعالیت آنها در مرکز هماهنگ خواهد شد.
اعضای هیات عامل به شرح ذیل میباشد.
 -1مدیرکل مسکن و شهرسازی استان به عنوان "رئیس هیات عامل"

 -2یکی از معاونین یا مدیران اداره کل مسکن و شهرسازی و فرد واجد صالحیت با پیشنهاد مدیرکل مسکن
و شهرسازی و تایید مدیرعامل شرکت مادر به عنوان "عضو و دبیر هیات عامل"
 -3یک نفر از مدیران ستادی شرکت مادر به عنوان "عضو" هیات عامل

 -4عاملیت ذیحســاب بدون حق رای در تمامی جلسات هیات عامل حضور داشته و مراقبت های قانونی الزم
را به عمل خواهند آورد .
تبصره  )1در صورت ابالغ چارت سازمانی جدید ،مدیران ادارات مرتبط با عمران و بهسازی شهری ،جایگزین بند
( )2میشــوند و در صورت ادغام ادارات کل استانی زیرمجموعه وزارت متبوع  ،مدیرکل یا رئیس هر اداره کل
یا سازمان که مسوولیت انجام ماموریت وزارتخانه را داشته باشند .جایگزین بند (  ) 1می شود .تا زمان واگذاری
شرکتهای استانی مدیرعامل شرکت استانی به عنوان عضو هیات عامل با حق رأی و رئیس اداره بافت فرسوده
استان بدون حق رأی به عنوان دبیر هیات عامل خواهد بود.
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براین اســاس مدیران کل راه و شهرسازی و قائم مقام وزیر در استانها به عنوان رئیس هیات عامل ،روسا/
مدیران ادارات بافت فـــرسوده ادارات کـــل راه و شهرسـازی بـه عنوان دبیر هیات عامل ( پس از واگذاری
ســهام شرکت مادر در شرکتهای اســتانی به عنوان عضو و دبیر هیات عامل خواهند بود) ،همچنین یک نفر از
مدیـران ستـادی شرکت مادر به عنوان عضو ستادی هیات عامل و مدیران عامل شرکتهای استانی تا زمان
واگذاری سهام شرکت مادر در شرکتهای استانی به عنوان عضو هیات عامل خواهند بود .عـامالن ذیحساب
شـرکت مادر در استانها نیز به عنوان عضو هیات عامل (بدون حق رای) ،موظفند در تمامی جلسات حضور
داشته و مراقبتهای قانونی الزم را به عمل آورند.
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تبصره  )2تصمیمات هیات عامل با اکثریت آرا متضمن نظر موافق رئیس هیات و مدیر ستادی عضو هیات عامل
قابلیت اجرا خواهد داشت .
تبصره  )3امضای قراردادها و اسناد تعهد آور توسط رئیس و یکی از اعضای هیات عامل خواهد بود و برداشت
از حسابهای استانی شرکت مادر با امضای رئیس ،یکی از اعضا هیات عامل و عامل ذیحساب امکان پذیر خواهد
بود.
ب ) وظایف و اختیارات هیاتهای عامل استانها :

شماره39-40
152

 -1تحقق برنامه اجرایی سالیانه شرکت مادر در استان " که براساس شرح وظایف و اختیارات تعیین شده ذیل
مطابق مفاد اساســنامه ای شرکت  ،قانون محاسبات  ،آئین نامه ها و دستورالعمل های مالی ،معامالتی ،اجرایی
و برنامه ای و نیز قوانین و سایر مصوبات ابالغی با رعایت صرفه و صالح شرکت انجام می پذیرد.
تبصره  :هیاتهای عامل اســتانها در انجام وظایف محوله و ماموریت فوق االشــاره کلیه اختیارات قابل تفویض
هیات مدیره و مدیر عامل شــرکت مادر را مطابق مفاد اساســنامه ای شرکت با رعایت مقررات  ،آئین نامه ها و
مصوبات ابالغی دارا می باشــند  .و بنا به ضرورت از همکاری و خدمات اشــخاص حقیقی و حقوقی به عنوان
کارگزار ،
مشــاوره  ،پیمانکار و نظایر آن با رعایت قوانین  ،مقررات و آئین نامه معامالت شــرکت مادر با هماهنگی دفاتر
ســتادی ذیربط اســتفاده می نمایدو حق الزحمه مربوط از محل اعتبارات مربوط و بودجه مصوب شرکت تامین
می شود .
 -2مدیریت محلی تحقق برنامه های شرکت در استان شامل :
 1-2ارائه پیشنهاد در تهیه و تدوین برنامه اجرایی سالیانه شرکت در استان
 2-2بررسی و تایید گزارشات پیشرفت کار برنامه در بخشهای مختلف برنامه و ارائه به دفاتر ستادی ذیربط
 3-2اقدام در جهت شناسایی  ،خرید  ،فروش  ،تجمیع و تفکیک امالک  ،اراضی و مستحدثات مرتبط با فعالیت
و برنامه های شرکت مطابق ضوابط و مقررات مربوطه و آئین نامه معامالتی شرکت مادر
 4-2اقدام در جهت اطالع رسانی به موقع و مستندسازی اقدامات انجام گرفته در استان و همکاری در ارزیابی
عملکرد استان
 5-2پیگیری و نظارت محلی در پیشرفت اجرایی پروژه ها درقالب قراردادهای منعقده و انجام اقدامات حقوقی
الزم
 6-2ایجاد و هدایت منابع مالی و غیرمالی و سرمایه های ( داخلی و خارجی ) و مشارکتهای مردمی و خصوصی
مورد نیاز طرحها مطابق برنامه اجرایی سال
 7-2اقدام در جهت معرفی عمومی طرحها و جلب حمایتهای محلی در تسریع و تصویب طرحها در کمیسیونهای
ذیربط و مذاکره و ایجاد زمینه های توافق بین دســتگاهی با مسئولین استان  ،شهرداریها  ،دستگاههای اجرایی
محلی
و نهادهای عمومی و خصوصی در جهت تحقق بهنگام و موفق برنامه های شرکت
 8-2هماهنگی با بخشهای مختلف ستادی مرکز در جهت تحقق بهنگام و مناسب برنامه اجریی سالیانه استان
و نیز سایر مصوبات و بخشنامه های ابالغی
 -3شناسایی و ایجاد ابزارهای جدید تامین منابع مالی و مشارکتها و معرفی طرحهای دارای توجیه اقتصادی
و اجتماعی مرتبط با وظایف و ماموریتهای شرکت
 -4پیگیری ومراقبت در جمع آوری و اجرای مجدد شــبکه های تاسیســاتی آب  ،برق  ،گاز  ،مخابرات و سایر

خدمات شهری با هماهنگی دســتگاههای ذیربط مطابق نقشه ها و ضوابط طراحی شده طرح و انجام توافقات
الزم .
 -5مراقبت و حفظ و نگهداری داراییهای شرکت اعم از پروژه های اجرایی  ،اموال  ،اسناد  ،اراضی  ،امالک ،
مستحدثات سهام و امتیازات موجود در استان تا زمان تحویل به طرفهای ذیربط
سایر :

 -1مسؤلیت هماهنگی و پیگیری موضوع این مصوبه در ستاد با معاون برنامه ریزی و توسعه می باشد و اعضای
ســتادی هیات های عامل موظفند در اجرای وظایف محوله و ارائه گزارش عملکرد تحقق ماهیانه برنامه استان
ذیربط به معاونت مزبور نهایت همکاری و پیگیری الزم را به عمل آورند.
 -2دبیران هیات عامل موظفند صورتجلســات و تصمیمات متخذه هیات عامل استان خود را حداکثر ظرف یک
هفته ارسال نمایند .
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 -3کمیته بررسی مصوبات هیات های عامل مرکب از نماینده ذیحسابی و امور مالی و دفتربرنامه ریزی و بودجه
زیر نظر مدیرکل دفتر حقوقی مســؤلیت تطبیق مصوبات را بر عهده داشــته و موظف است حداکثر ظرف یک
هفته پس از ارجاع صورتجلســه ،مغایرت های قانونی ،مالی ،بودجه و برنامهای را در صورت وجود برای اصالح
به دبیر هیات اعالم نمایند.
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