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عمران و بهسازی 
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هیات عامل استان ها
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هیات عامل استان ها
در راستای اجرائی نمودن اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران مبنی بر واگذاری سهام  شركت  مـادر 
در شركتهای اسـتانی عمران و مسکن سازان و با توجه  به  تکاليف ماده 171  قانون بـرنامه پنجم توسعه  جهت 
احيـاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و بمنظور جلوگيری از وقفه در انجام وظائف وتکاليف محوله 
، به استناد مصوبه هيات مديره  شـــركت مادر تخصصی عمران و بهسازی  شهری ايران و تنفيذ مقام عـــالی 
وزارت درخصوص تشــکيل هيات عامل استانها ، و با توجه به ادغام ادارات راه و ترابری و مسکن و شهرسازی 
استـــانها و تشکيل ادارات كل راه و شهرسازی و انتصاب و معرفی مديران كل راه و شهرسازی و قـــائم مقام 
وزير در استـــانها نسبت به تشکيل هيات عامل اســتانها از طريق صدور و ابالغ احکام اعضاء ستادی و استانی 

هيات عامل اقدام گرديد.
براين اســاس مديران كل راه و شهرسازی و قائم مقام وزير در استانها به  عنوان رئیس هیات عامل، روسا/

مديران ادارات بافت فـــرسوده ادارات كـــل راه و شهرسـازی بـه عنوان دبیر هیات عامل ) پس از واگذاری 
ســهام شركت مادر در شركتهای اســتانی به عنوان عضو و دبير هيات عامل خواهند بود(، همچنين يک نفر از 
مديـران ستـادی شركت مادر به عنوان  عضو ستادی هیات عامل و مديران عامل شركتهای استانی تا زمان 
واگذاری سهام شركت مادر در شركتهای استانی به عنوان عضو هیات عامل خواهند بود. عـامالن ذيحساب 
شـركت مادر در استانها نيز به عنوان عضو هیات عامل )بدون حق رای(، موظفند در تمامی جلسات حضور 

داشته و مراقبتهای قانونی الزم را به عمل آورند.

ساختار تشكیالتی و شرح وظایف هیات عامل استانها
تشــکيالتی و شرح وظايف هياتهای عامل اســتانها "هيات" در جلسه مورخ  1390/9/22 هيات مديره شركت 

مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ايران مطابق ساختار ذيل تصويب و جهت اقدام ابالغ گرديده است .
الف – ساختار تشكیالتی هیاتهای عامل استانها :

هيات عامل استان با ماموريت "مديريت تحقق برنامه های اجرايی ساليانه طرحهای عمران و بهسازی شهری" 
در كليه استانهای كشور تشکيل می گردد كه فعاليت آنها در مركز هماهنگ خواهد شد.

اعضای هيات عامل به شرح ذيل می باشد.
1-  مديركل مسکن و شهرسازی استان به عنوان "رئيس هيات عامل"

2-  يکی از معاونين يا مديران اداره كل مسکن و شهرسازی و فرد واجد صالحيت با پيشنهاد مديركل مسکن 
و شهرسازی و تاييد مديرعامل شركت مادر به عنوان "عضو و دبير هيات عامل"

3- يک نفر از مديران ستادی شركت مادر به عنوان "عضو" هيات عامل
4- عامليت ذيحســاب بدون حق رای در تمامی جلسات هيات عامل حضور داشته و مراقبت های قانونی الزم 

را به عمل خواهند آورد .

تبصره 1( در صورت ابالغ چارت سازمانی جديد، مديران ادارات مرتبط با عمران و بهسازی شهری، جايگزين بند 
)2(  می شــوند و در صورت ادغام ادارات كل استانی زيرمجموعه وزارت متبوع ، مديركل يا رئيس هر اداره كل 
يا سازمان كه مسووليت انجام ماموريت وزارتخانه را داشته باشند. جايگزين بند ) 1 ( می شود. تا زمان واگذاری 
شركتهای استانی مديرعامل شركت استانی به عنوان عضو هيات عامل با حق رأی و رئيس اداره بافت فرسوده 

استان بدون حق رأی به عنوان دبير هيات عامل خواهد بود.
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تبصره 2( تصميمات هيات عامل با اكثريت آرا متضمن نظر موافق رئيس هيات و مدير ستادی عضو هيات عامل 
قابليت اجرا خواهد داشت .

تبصره 3(  امضای قراردادها و اسناد تعهد آور توسط رئيس و يکی از اعضای هيات عامل خواهد بود و برداشت 
از حسابهای استانی شركت مادر با امضای رئيس، يکی از اعضا هيات عامل و عامل ذيحساب امکان پذير خواهد 

بود.

ب ( وظایف و اختیارات هیاتهای عامل استانها :

1-  تحقق برنامه اجرايی ساليانه شركت مادر در استان " كه براساس شرح وظايف و اختيارات تعيين شده ذيل 
مطابق مفاد اساســنامه ای شركت ، قانون محاسبات ، آئين نامه ها و دستورالعمل های مالی، معامالتی، اجرايی 

و برنامه ای و نيز قوانين و ساير مصوبات ابالغی با رعايت صرفه و صالح شركت انجام می پذيرد.
تبصره : هياتهای عامل اســتانها در انجام وظايف محوله و ماموريت فوق االشــاره كليه اختيارات قابل تفويض 
هيات مديره و مدير عامل شــركت مادر را مطابق مفاد اساســنامه ای شركت با رعايت مقررات ، آئين نامه ها و 
مصوبات ابالغی دارا می باشــند . و بنا به ضرورت از همکاری و خدمات اشــخاص حقيقی و حقوقی به عنوان 

كارگزار ، 
مشــاوره ، پيمانکار و نظاير آن با رعايت قوانين ، مقررات و آئين نامه معامالت شــركت مادر با هماهنگی دفاتر 
ســتادی ذيربط اســتفاده می نمايدو حق الزحمه مربوط از محل اعتبارات مربوط و بودجه مصوب شركت تامين 

می شود .

2-  مديريت محلی تحقق برنامه های شركت در استان شامل :
2-1  ارائه پيشنهاد در تهيه و تدوين برنامه اجرايی ساليانه شركت در استان

2-2 بررسی و تاييد گزارشات پيشرفت كار برنامه در بخشهای مختلف برنامه و ارائه به دفاتر ستادی ذيربط
2-3 اقدام در جهت شناسايی ، خريد ، فروش ، تجميع و تفکيک امالک ، اراضی و مستحدثات مرتبط با فعاليت 

و برنامه های شركت مطابق ضوابط و مقررات مربوطه و آئين نامه معامالتی شركت مادر
2-4 اقدام در جهت اطالع رسانی به موقع و مستندسازی اقدامات انجام گرفته در استان و همکاری در ارزيابی 

عملکرد استان
2-5 پيگيری و نظارت محلی در پيشرفت اجرايی پروژه ها درقالب قراردادهای منعقده و انجام اقدامات حقوقی 

الزم
2-6 ايجاد و هدايت منابع مالی و  غيرمالی و سرمايه های ) داخلی و خارجی ( و مشاركتهای مردمی و خصوصی 

مورد نياز طرحها مطابق برنامه اجرايی سال
2-7 اقدام در جهت معرفی عمومی طرحها و جلب حمايتهای محلی در تسريع و تصويب طرحها در كميسيون های 
ذيربط و مذاكره و ايجاد زمينه های توافق بين دســتگاهی با مسئولين استان ، شهرداريها ، دستگاههای اجرايی 

محلی 
و نهادهای عمومی و خصوصی در جهت تحقق بهنگام و موفق برنامه های شركت

2-8 هماهنگی با بخشهای مختلف ستادی مركز در جهت تحقق بهنگام و مناسب برنامه اجريی ساليانه استان 
و نيز ساير مصوبات و بخشنامه های ابالغی

3- شناسايی و ايجاد ابزارهای جديد تامين منابع مالی و مشاركتها و معرفی طرحهای دارای توجيه اقتصادی 
و اجتماعی مرتبط با وظايف و ماموريتهای شركت

4- پيگيری ومراقبت در جمع آوری و اجرای مجدد شــبکه های تاسيســاتی آب ، برق ، گاز ، مخابرات و ساير 
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خدمات شهری با هماهنگی دســتگاههای ذيربط مطابق نقشه ها و ضوابط طراحی شده طرح و انجام توافقات 
الزم .

5- مراقبت و حفظ و نگهداری داراييهای شركت اعم از پروژه های اجرايی ، اموال ، اسناد ، اراضی ، امالک ، 
مستحدثات سهام و امتيازات موجود در استان تا زمان تحويل به طرفهای ذيربط

سایر :
1- مسؤليت هماهنگی و پيگيری موضوع اين مصوبه در ستاد با معاون برنامه ريزی و توسعه می باشد و اعضای 
ســتادی هيات های عامل موظفند در اجرای وظايف محوله و ارائه گزارش عملکرد تحقق ماهيانه برنامه استان 

ذيربط به معاونت مزبور نهايت همکاری و پيگيری الزم را به عمل آورند.
2- دبيران هيات عامل موظفند صورتجلســات و تصميمات متخذه هيات عامل استان خود را حداكثر ظرف يک 

هفته ارسال نمايند .
3- كميته بررسی مصوبات هيات های عامل مركب از نماينده ذيحسابی و امور مالی و دفتربرنامه ريزی و بودجه 
زير نظر مديركل دفتر حقوقی مســؤليت تطبيق مصوبات را بر عهده داشــته و موظف است حداكثر ظرف يک 
هفته پس از ارجاع صورتجلســه، مغايرت های قانونی، مالی، بودجه و برنامه ای را در صورت وجود برای اصالح 

به دبير هيات اعالم نمايند.




