
(90/11/10) :ویرایشتوجیهیمقدمه

مفهومروستانشینیاروستاییوشدخواهندشهرنشینجهانمردمتماممیالدي2050سالتاالمللیبینمجامعرسمیآمارطبق
راخود

کهاستاینآن،مفهومویافتخواهدتحققآنعظیمدرصدنیابد،تحققهمصددرصدفوق،پیشبینیاگر.دادخواهددستاز
جمعیت

منابعتکافويعدماماشد،خواهندبزرگکمیبصورتجمعیت،ووسعتنظراز.داشتخواهدافزونیروزرشدنیزایران،درشهرها

برايشهرنشینیاستانداردهايحداقلتامینجهت.شدخواهدشهرهاساکنینبرايجديمشکالتبروزموجبشهرداریها،مالی
نیازشهروندان،

.میباشدشهريمتعددپروژههاياجرايومالیمنابعبه

بسیارروشهايازیکیمشارکتیگذاريسرمایه.میباشدشهرداريمجموعهازخارجسرمایههايازبهرهمنديمالی،منابعازیکی

باشهرداريبراينیزحداقلهامالیتامیندرکشورمانشهرداریهايحالیکهدر.میباشدشهريپروژههايشدناجراییدرموثر
مالیمنابعشهرداریها،داخلیساختارازخارجدرنمایند،تامینراخودجاريهزینههاينمیتوانندبعضاحتیوهستندمواجهمشکل

محلمنتظر،عظیم

ازخارجمالیمنابععظیماقیانوسازباریکهايبتوانندشهروشهرداريمدیرانچنانچه.هستندگذاريسرمایهبرايمناسبی

راشهرداریها

طراحیگونهايبهکشورمانشهرداریهايسیستم.افتادخواهداتفاقنیزشهرهاحوزهدرتوسعهنمایندمتصلشهريپروژههايبه

شده

درآنتجلیکهشهرداریهامالینظامهمچنینو.میشوندادارهصنوفوکارخانجاتمردم،ازوصولیعوارضمبنايبرکهاست

نامهآیین

شهرداریها،معامالتیومالی/4/پایهبوالفپاکتمزایده،ومناقصهکارفرمایی،وپیمانکاريسیستمبراساس،میباشد1346

12مصوب

.استشدهریزي

درگذاريسرمایهامورخاطرهمینبه.استنشدهتعریفمشارکتوگذاريسرمایهبرايجاییشهرداریها،موجودسیستمدر

شهرداریهاي



سطحدرپروژههاییموردي،بصورتنیزآنازقبلچهگر.میرسددههیکبهحداکثرآنعمرونداشتهچندانیسابقهکشور
بهشهرداریها

سازمانشهرداریهابرخیدرچهگر.استنبودهیکپارچهسیستمبصورتهیچگاهاماشدهانداجرامشارکتیگذاريسرمایهروش
سرمایه

ورودنحوهمقرراتوضوابطمشارکت،نامهآئین)قانونیساختهايزیروجودعدمبدلیلاماآمدهاندبوجودساختارهاسایریاگذاري

و.استداشتهوجودهمیشهقانونیخالاینونداشتندچندانیتوفیق(خصوصیبخشبامشارکتیگذاريسرمایهبهشهرداریها

نبود
پروژهدرخصوصیبخشمشارکترشدکنديموجبگذاريسرمایهموضوعخاصالعملدستوروقانونیبسترویکپارچهسیستم

هاي

نامهآیینایراناسالمیجمهورياساسیقانون138اصلازتاسیباوفوقمراتببهعنایتبالذا.استشدهشهريمدیریت

امور
برايخصوصیبخشسیستماتیکجذبومالیمنابعکمبودازشهرداریهارفتبرونجهتشهرداریهامشارکتوگذاريسرمایه

مشارکت

.گرددمیتقدیمشهريهايپروژه

شهرداریهامشارکتوگذاريسرمایهامورنامهشیوه

نامهشیوهاصطالحاتمفاهیموتعاریف. 1ماده

1سرمایه.الف

وکنندهمشارکتیاگذارسرمایهتوسطکهذیلشرحبهمنقولغیرومنقولوغیرنقديونقديازاعممنابعانواعازاستعبارت
تامینشهرداري

.یشودماظهارو

منابعواعتباراتوتسهیالتواعتباريمالیمؤسساتوسایربانکینظامجملهازمختلفطرقازنقدوجوهبصورتنقديمنابع.1

نوینابزارهاي



.شودمیتعهدیاتزریقگذاريسرمایهجریانبهکنندهمشارکتطرفینتوسطمالی

قطعاتوادواتوابزاروابنیهوساختمانوزمینتجهیزات،،آالتماشین:جملهازغیرمنقولومنقولاموال،غیرنقديمنابع.2

مواد،یدکی

.شودمیشاملرامدیریتوها،ایدهتخصصیخدمات،فنیدانش،اولیه

.موسساتوشرکتهاانتقالقابلسهاموسهامسود.3

.منابعسایر.4

کنندهمشارکتیاگذارسرمایه.ب

وخودامکاناتوتواناییازاطالعباکهخارجیوایرانی،غیردولتیودولتیازاعم،حقوقییاحقیقیشخصازعبارتست

چارچوبدرشهرداري

.نمایدمیاقدامشهريهايپروژهدرگذاريسرمایهبهمنعقدهقراردادهايوتوافقاتومقررات

ایراناسالمیجمهوريکشورجاريقوانینبراساسکههستندحقوقیوحقیقیاشخاص،خارجیگذارسرمایهازمنظور.تبصره

حضورامکان

.نمایندتزریقگذاريسرمایهجریانبهتوانندمیوشدهشمردهمجازآنانمالیمنابعورودو

.مشارکتوگذاريسرمایهواحد:ج

وظایفسبحقانونیمراجعوسطيتشهرداردروندرجایگاهآنتصویبازپسکهشهرداريتشکیالتدرسازمانیجایگاه

درشدهتعریف
وهاسیاستواهدافپیشبردبرايکنندگانمشارکتیاگذارانسرمایههدایتوجذبمسئولیت،نامهشیوهاینچارچوب

ویگیريهمچنینپ

.باشدمیدارعهدهرامذکورامورروندهدایت

گذاريسرمایهعالیهیات:د

یاتهاختصارهنامهبشیوهایندرکهشهرداريمشارکتوگذاريسرمایهاموردرتصویبوگیريتصمیموسیاستگذاريمرجع
گفتهعالی

.میشود



گذاريسرمایهکارشناسیکمیسیون:ه

اختصاراًنامهشیوهایندرو،داردعهدهبهراگذاريسرمایههايطرحوهاپروژهکارشناسیبررسیمسئولیتکهاستکمیسیونی

"کمیسیون"

.شودمینامیده

ننامهآییایندرنظرمورداهداف.2ماده

.مشارکتوگذاريسرمایهاموردریافتهسامانویکسانوواحدنظاماستقرار.1

.مشارکتفرهنگاشاعهوشهرداريبهمربوطاموردرحقوقیوحقیقیاشخاصمشارکتبستروزمینهآوردنفراهم.2

.هاسرمایهجذبوگذارانسرمایهدرامنیتواطمینانضریبافزایش.3

.شهريامورتوسعهدرحقوقیوحقیقیاشخاصسرمایهواندیشهوفکرازمنديبهرهوکارگیريبه.4

.مشارکتوگذاريسرمایهاموربهمربوطفعالیتهايسازيروانوتسهیلوسازيشفاف.5

.هامشارکتوگذاريسرمایهامورهدفمندوراهبرديمدیریتاعمال.6

.شهرداريبرايپایدارومستمرمالیمنابعتامیندرکارآمدالگويآوردنفراهم.7

.شهرداريگريتصديکاهشجهتتالش8-

.خدماتیوعمومیهايسرانهافزایشجهتتالش9-

مصوبخارجیگذاران/12/ .آناجرایینامهآئینو1380سرمایهازحمایتوتشویققانوندرمندرجتعاریفازاقتباس.1
19

هامشارکتوگذاريسرمایهامورساختار.3ماده

ایجادبهنسبتمیبایستشهرداريباشدنشدهتشکیلوتأسیسشهرداريمشارکتوگذاريسرمایهسازمانکهشهرهاییدر

مناسبسازمانیساختار

.نماینداقدامیکسالحداکثرمدتظرفشهرداریهاقانون54مادهرعایتبامشارکتوگذاريسرمایهجهت

مشارکتوگذاريسرمایهاموربهمربوطهايزمینهوعناوین.4ماده

،اداري،خدماتی،صنعتی،تجاري،مسکونیهايپروژهاجرايوقیمتارزانمسکناحداثدرمشارکتوگذاريسرمایه1-
وفرهنگی



مذکورطرحهايهاوپروژهاجرايوطراحی،مطالعهورسمیغیرگاههايسکونتوفرسودههايبافتاولویتباعمومی

.شهريتاسیساتوتجهیزاتاحداث،بناییزیروروبناییسازيآمادهخدماتارائه2-

فضاهايوپارکهادرعمومیاماکنکلیهوشهربازياحداث،شهريسبزفضاهايتوسعهونگهداري،احداثبهمربوطامور3-
جنگلیوسبز

ساختمانیتجهیزاتومصالحتولیدکارگاههايوازکارخانجاتبرداريبهرهواحداث4-

.شهريبرونوشهريدرونمسافروبارعمومینقلوحملهايسامانهازبرداريبهرهواحداث5-

.شهريپسماندهايمدیریتبامرتبطکارگاههايوکارخانجاتاحداث6-

.محیطیزیستآلودگیهايرفعوکاهشوزیستمحیطازحفاظتطرحهاياجرايوطراحی،مطالعه7-

.وابستهسازمانهايوشهرداريشهريخدماتهايپروژهوطرحهابرنظارتواجراء8-

.تبلیغاتیتابلوهايونورپردازي،شهريمبلمان،زیباسازيطرحهايبرنظارتواجراء،طراحی9-

.تاریخیبناهايوبافتهاوفرهنگیمیراث،گردشگريطرحهايازبرداريبهرهونظارت،اجراء،طراحی10-

.اعتباريومالیموسساتوبانکها–داخلیگذارانسرمایهجلبوجذب،مشارکتجهتدرریزيبرنامه11-

وهاصندوقوهابیمهوپولیواسطهبنگاههايواعتباري–مالیمؤسساتتاسیسدرمشارکتجهتریزيبرنامه12-

عرضهقابلبنگاههاي

.مربوطهقوانینبامطابقبورسبازاردر

وبانکهامشارکتوواماخذ،مشارکتاوراقانتشار،فاینانسجملهازمجازمالیمنابعازاستفادهجهتریزيبرنامه13-
جهتمالیموسسات

.شهريتوسعهطرحهاياجراي

شهرداريوالکترونیکشهروند،الکترونیکشهرعمومیخدماتارائهجهتالزمامکاناتتامینوزیرساختهاایجاد14-

.الکترونیک

وشهروندانازخودمطالباتسایروامتیازات،ساختمانیپروانهصدورهايهزینهوعوارضتواندمیشهرداري-تبصره

زمینوابنیهوتجهیزات

..نمایدمنظورشهرداريآوردهعنوانبهومشارکتیروشبهراخوداختصاصیامالكو



گذاريسرمایهعالیهیاتترکیب. 5ماده

ازمرکبهیاتی،شهرداريمشارکتوگذاريسرمایهامورکلیهدرگیريتصمیموگذاريسیاستمنظوربه«عالیهیات

عنوانتحتزیراشخاص

:شودمیتشکیل گذاريسرمایه»

ازمرکبهیاتایناعضاي

رئیسعنوانبهشهردار.1

شهرداريمالیاموررئیسیامالیاداريمعاون.2

دبیربعنوانگذاريسرمایهامورمسئول.3

شهردارانتخاببهحقوقیامورکارشناسیکنفر.4

شهردارانتخاببهاقتصاديیامالیکارشناسیکنفر.5

شهراسالمیشورايتصویبشهرداروپیشنهادبهخبرهوبصیرکارشناسیکنفر.6

استانداريعمرانیامورمعاونانتخاببهیکنفر.7

باشندموافقینجزءمالیاموررئیسیامالیاداريمعاونوشهرداراینکهبهمشروطآراءسومدوباعالیهیاتتصمیمات:تبصره

وعملمالك

داشتنخواهندراآنتغییرحقراساًٌمادهایندرمذکوراعضايازیکهیچوبودهآناجراییعواملوشهردارياقدام

گذاريسرمایهعالیهیاتاختیاراتووظایف. 6ماده

.میشودپیشنهادکمیسیونتوسطکهاولویتهاتعیینهمچنینومشارکتوگذاريسرمایهعناوینوموضوعاتتصویب.1

بفراخوانتركاديمحدوفراخوانیاوعمومیفراخوانطرقازکنندهمشارکتیاگذارسرمایهانتخابفرآیندتصویب.2

ازیکهرراي
مشارکتوگذاريسرمایهطرحهاي

.آنهادرخصوصتصمیماتخاذوکارشناسیکمیسیونپیشنهاداتبررسی.3

.شرکاءوگذارانسرمایهنهاییانتخاب.4

مشارکتوگذاريسرمایهقراردادهايتصویب.5



.نمایندتفویضدیگرانبهنامهشیوهاینموضوعاتزمینهدرراخوداختیاراتتوانندنمیآناعضايوعالیهیات:تبصره

گذاريسرمایهعالیهیاترئیساختیاراتووظایف. 7ماده

گذاريسرمایهعالیهیاتتصویبازپسآنهااحکامصدوروگذاريسرمایهکارشناسیکمسیوناعضايانتخاب.1

.نامهشیوهایناجرايحسنبرنظارت.2

کارانجامحسنوقراردادهااجرايوانعقادفرآیندبرعالیهنظارت.3

نامهشیوهاینرعایتقراردادباانعقاد.4

مشارکتوگذاريسرمایهجایگاه.8ماده

سایردروسازماناینطریقزامشارکتهاوگذاريسرمایهسازمانتاسیسباشهرداريمشارکتهايوگذاريسرمایهامورکلیه

کهشهرداریها
شهراسالمیشورايدرنامهشیوهتصویبازپسوشدخواهداممشارکانتجوگذاريسرمایهواحدطریقازباشندسازمانفاقد

ازیکهیچ

.ندارندرامشارکتوگذاريسرمایهاموراداريمراحلطییاقرارداودانعقادحقراساًشهرداريتابعهواحدهايوسازمانها،مناطق

مدیریت

.شودمیادغاممذکورسازماندرکردندمیفعالیتگذاريسرمایهاموردرقبالکهواحديهریامربوطهکمسیونوگذاريسرمایه

واحدوسازمانهاومناطقکارشناسیوانسانیعواملومدیرانيتوانمندهايازاستفادهوانگیزهایجادومشارکتجلبمنظوربه

تابعههاي

.هستنداجراقابلزیرمواردشهرداري

آنايهفعالیتعنوانبهطرحجغرافیاییموقعیتحسبشدهاجرامصوبطرحهايمدیریتیوعملیاتیويبرناامهبخش.1
منظورمنطقه

.میشود

وارتقاءجهتعالیهیاتتوسطمشارکتوگذاريسرمایهامردرگذارتأثیرومرتبطانسانیعواملومدیرانعملکردارزیابی.2

.آنهاتشویق



.تبصره واحدتابعنامهشیوهاینموضوعوظایفانجامحیثازشهرداريوابستهسازمانهايومناطقگذاريسرمایهواحدهاي1

وگذاريسرمایه

.بودخواهدمشارکت

مناطقشهرداري،سطحدرمشارکتوهگذاريسرمايامورگسترشوترویجهدفباعملکردارزیابیسیستمونظام.2تبصره

تابعهسازمانهايو

.شودمیگذاردهاجراموردبهگذاريسرمایهعالیهیاتتصویبو پیشنهادبا«ومشارکتگذاريسرمایهواحد»

دستمزدوکارشناسیکمیسیوناعضاءالجلسهحقوشهراسالمیشورايتوسطعالیهیاتاعضايالجلسهحق. 3تبصره

ازخارجکارشناسان

خواهدپرداختومحاسبهشودمیابالغدهیاریهاوشهرداریهاسازمانتوسطکهضوابطیبرابروعالیهیاتتصویبباشهرداري

.شد

وسازمانشورايعهدهبرترتیببهمشارکتهاوگذاريسرمایهسازماندرتخصصیکمسیونوعالیهیاتوظایف. 4تبصره
میرهمديهیات

باشد

گذارسرمایهانتخابروش. 9ماده

.استپذیرامکانروشسهبهکنندهمشارکتوگذارسرمایهانتخاب

-الف :شرحبدینمراکزاستانهاوکالنشهربرايعمومیفراخوانروشبه: 1

هايروزنامهازیکیدرمعالمهاهمیتاقتضايبهنوبتسهتایکازوکشوررسمیروزنامهدرنوبتیکفراخوانآگهی.1
کثیراالنتشار

.گرددمنتشرباید

.مشخصاتذکرباخدمتیاکاریاوکاالمقدارونوع.2

یاکاالتحویلدرمعاملهطرفکهموارديدرخسارتمیزانوعملترتیبوخدمتیاکارانجامیاکاالتحویلومحلومدت.3

انجام



.نمایدتأخیربعضاًیاکالًخدمتیاکار

.شودتسلیمشدهمهروالكپاکتدروبودهابهامبدونومعینومشخصمبلغحیثازبایدپیشنهاديبهايکهاینتصریح.4

.پیشنهادهاقبولمدت.5

.پیشنهادهاتسلیممحل.6

رسیدوتحویلبانکدرشهرداريسپردهحساببهنقدصورتبهبایدکهمقطوعطورهنبفراخوادرشرکتسپردهمیزان.7
بهآن

.شودتسلیمپیشنهادضمیمه

.آناستردادودریافتترتیبومعاملهانجامحسنتضمینمیزان.8

.داردضرورتبرندهبهابالغوفراخوانبرندهتشخیصوپیشنهادهابررسیبرايکهمدتیحداکثر.9

عالیهیأتدرآنهانمایندگانیاپیشنهاددهندگانحضوربودنمجازهمچنینوپیشنهادهاقرائتمحلوساعتوروز. 10

.لزومصورتدرمشخصاتوشرایطبرگوهانقشهفروشیاتوزیعمحل. 11

.باشدمیعالیهیأتتکالیفوشرایطقبولمنزلهبهپیشنهاددادنوفراخواندرشرکتکهنکتهاینتصریح. 12

روزنامهدرآندرجوباشدمفصلشودذکرآگهیدربایدالذکرفوقمواردطبقکهفراخوانشروطکهصورتیدر-1تبصره

زیادهزینهمستلزم
درجآگهیدرپیشنهادهاقبولمحلومدتوتحویلمحلومدتومقدارومعاملهموردخدمتیاکاریاکاالنوعمامسکتنگردد

شود
یکبایدپیشنهاددهندگانکهاینذکروستاموجودآندرمعاملهمشخصاتوشروطشرحوهانقشهکهمعینیمحلتصریحو

راآنازنسخه

.نمایندتسلیموضمیمهخودپیشنهادبهوکردهامضاءقبولیقیدابودریافت

مقررمدتانقضايازبعدکههاییپیشنهادوسپردهبدونومشروطومبهمپیشنهادهايبهنیستمجازعالیهیأت-2تبصره

برسدآگهیدر

.شدخواهدمستردهاسپردهصورتاین،دراستمختارپیشنهادهاتمامیایکرددرودهداثرترتیب



صورتیکهدرونمایدتجدیدرافراخوانتواندمیعالیهیأتباشدنرسیدهشنهادي،يمقررپمدتدرصورتیکهدر-3تبصره

مقررمدتدر
شرحبدینورسیدگیباشدبیشتریایکاینکهازاعمرارسیدههايپیشنهادوشودمیتشکیلعالیهیأت،باشدرسیدهپیشنهاد

تصمیماتخاذ

.نمودخواهد

پیشنهادعالیهیأتباشدعادلهباشدرسیدهپیشنهادیکفقطکهمورديدرشدهپیشنهادهاي،عالیبهیأتنظربهصورتیکهدر
بهرادهنده

استعالمنفرسهازحداقلیاتجدیدفراخوانکهکندنظراظهارتواندمیاینصورتغیردنمدورخواهداعالمفراخوانبرندهعنوان
وشودبها

.گرددمطرحهیأتدرنتیجه

-الف :شرحبدینشهرداریهاسایربرايعمومیفراخوانروشبه2

کثیرهايروزنامهازیکیدرداقلحشهردارتشخیصبههفتهیکحداقلفاصلهبهنوبتدودرفراخوانآگهی1-

.گرددمیمنتشرطرحشرحبااالنتشار

پیشنهادهاتسلیموفراخواناسناداخذ،محلپیشنهاداتقبولکار،مهلتانجاممدت2-

بانکیضمانتنامهیاخزانهاسنادونقدصورتبهنباشدکمتربرآوردکلمبلغدرصدپنجازکهايسپردهدادن3-

شدخواهدضبطترتیببهآنهاسپردهنشوندقراردادانعقادبهحاضرهرگاهفراخوانسومودومواولبرندگاناینکهذکر4-

استمندرجفراخواناسناددرمشارکتبهمربوطجزئیاتواطالعاتسایرکهاینذکر5-

.باشدمی،ضرورياستمختارپیشنهادهاازیکهرقبولیارددرعالیهیاتاینکهذکر6-

یاسهازآنهاصورتیکهررادرسیدهپیشنهادهايوشودتشکیلگردیدهقیدکهفراخوانآگهیدرمقرروقتدربایدعالیهیات7-
بیشتر

دررامراتبوتمدیدرافراخوانبودکمترفقرهسهازرسیدههايپیشنهادتاعدادروگ.دهدقراررسیدگیموردومفتوحباشد
صورت

موردوبازراهاشنهاديعالیپیاتباشدهفقرهسهازکمترهاپیشنهادتعدادآنکهولومجددفراخواندرنمایدقیدتنظیمیمجلس



اعالمراخودنظرهفتهیکظرفحداکثرهاپیشنهادقرائتروزازاستمکلفعالیهیاتدادخواهدقراراثرترتیبورسیدگی

وکند

.بودخواهدتمدیدقابلدیگرروزبیستتاشهردارتصویببامهلتایناستثنائیموارددر

وسوابقوکاملمشخصاتويا(لفح)اپاکتکهشدهگذاريسرمایهحوزهدبیرخانهتحویلجداگانهبستهدودریشنهاداتپ8-

شناسه

هك(ب)یادوماکتپ،عالیهیاتتوسطتأییدصورتدرکهباشدمینظرموردطرحگذاريسرمایهدرگذارسرمایهتوانمندي

پیشنهاد

.شودمیبازگشاییباشداقتصاديوفنیطرحومالی

:بودخواهددعوتنامهارسالباکهشهرداریهاکلیهبرايمحدودفراخوانروشبه:ب

.شودمیتعیینعالیهیاتتصویببهمحدودفراخوان

جلسهتشکیلتاریخ،دعوتنامهارسالدربایستيمعالیهیات.شودمیتعییننفرسهدعوتنامهارسالجهتافرادتعدادحداقل
بازگشاییو

.نمایدتجاوزروزپانزدهازنبایدنتیجهاعالمتادعوتنامهارسالتاریخازحالبهر،نمایدقیدراپیشنهادات

:فراخوانتركروشبه:ج

ایندرنباشدمصلحتبهومیسرعالیهیاتتوجیهیگزارشطبقوتشخیصبهفوقهايروشبهطرحانجاممواردیکهدر

بهتوجهباصورت

:بودخواهدذیلترتیببهنمایدمیمعینعالیهیاتکهترتیبیرعایتباوشهرداريآوردهومشارکتمبلغ

معامالتنامهآئیندرمندرجمناقصهتشریفاتتركمقرراتمطابقاستانمراکزوهاشهرکالنهايشهرشهرداریهايدر.1

تهرانداريشهر

.شهرداریهامالینامهآئیندرمندرجمناقصهتشریفاتتركمقرراتمطابقشهرداریهاسایردر.2

:شدخواهداقدامشرحبدینطرفینآوردهخصوصدرفوقروشسهدر:یکتبصره

هايب.باشدامتیازاتسایروکاربريتغییروپروانهصدورهاي،هزینهزمینشاملشهرداريآوردهچنانچهبوالفحالتدر.1
زمین



تغییروپروانهصدورهايهزینهشدوخواهداعالمفراخواندرپایهقیمتبعنواندادگستريرسمیکارشناسارزیابیاساسبر

قیمتدرگذارسرمایهسطثوتاحداهايهزینهوگرددمیتعیینتوافقاساسبرنیزامتیازاتسایرومصوبتعرفهطبقکاربري

تصویببهکههاآوردهاساسبرطرفینالشرکهسهمنسبتگذارسرمایهانتخابازبعدو.شدخواهدمشخصپیشنهاديهاي
هیات

صالحوصرفهرعایتبامرحلههرازبعدامتیازاتوزمینمالکیتانتقالحالتایندر.گرددمیتعیینرسیدخواهدعالی
شهرداري

.بودخواهدمقدور

خواهدتعیینیکبندمشابهامتیازاتسایروکاربريتغییروپروانهصدورهايهزینهخصوصدرشهرداريآوردهجحالتدر.2

وشد
برزيناحداثهزینهشهرداریومالکیتحفظباگستريدادرسمیکارشناستوسطشدهتعیینروزقیمتاساسبرزمینبهاي

بودخواهدباشدرسیدهعالیهیاتتصویببهکهطرفینتوافقاساس

گذارسرمایهآوردهوشداامتیازاتبسایروکاربريتغییروپروانهصدورهايهزینهفقطشهرداريآوردهکهحالتیدر:2تبصره

هايهزینه

امتیازاتسایرومصوبتعرفهطبقکاربريتغییروپروانهصدوريهزینههاوبودهفراخوانبدونتوافقانجامباشدزمینواحداث
هزینهو

خدمتیاکارواحدعادلهبهايباشدندهتعیینشوبینیپیشبهافهرستدرخدمتیاکارچنانچه)بهافهرستاساسبراحداث
ازنظرمورد

رسمیکارشناسارزیابیبراساسزمینايه(دبشوخواهدتعیینعالیهیاتتصویبوگذارسرمایهموافقتبافنیواحدطرف
دادگستري

.شدخواهدمشخصپروژهازطرفینالشرکهسهمنسبتعالیهیاتتصویبازپسوشدهتعیین

بودخواهدعملمبنايذیربطمعامالتیومالینامه،آییننشدهتعیینحکمینامهشیوهایندرکهموضوعاتیدر:3تبصره



نظارتواجراروش. 10ماده

طرفینتفاهموتوافقتابعمواردسایرشود،رعایتوشدهذکرمشارکتوگذاريسرمایهقراردادهايمتندربایدزیرنکاتوموارد

:باشدمیقرارداد

آنهاقانونیاقامتگاهوقراردادطرفینمشخصات1-

آناجراينحوهوقراردادموضوع2-

قراردادازحاصلمنافعتقسیمنحوهوطرفینسهمقرارداد،تعیینمبلغ3-

آنزمانبنديومراحلقرارداد،اجرايمدت4-

.باشدمیطرفینازیکهرعهدهبرکهاقداماتیواموروطرفینتعهدات5-

.قراردادبهمتعلقهبیمهوعوارضمالیات،قبیلازقانونیکسورپرداختدرمتعهدطرفعنوانبهقراردادطرفتعیین6-

تعهدطرفینازیکهربرايتعهداتانجامدرکاستییاوتعهداتانجامدرتاخیریاخودداريازناشیخسارات7-

آنفرآیندوقراردادفسخشرایط8-

:شهرداريمشارکتوگذاريسرمایهامورادارهوظایف. 11ماده

ایجادبرايفنیواقتصاديکلیوجامعاطالعاتباهمراهگذاريسرمایهموردهايپروژهوطرحهاحاويبستهتهیه.1
گذاريسرمایهفرصتهاي

گذارسرمایهجذببرايرسانیاطالعو

وگذاريسرمایهحهايرطاجرايدرسریعرایتاداریبموانعرفعوگذاريسرمایهقراردادهايانعقادجهتالزممجوزاخذ.2
ومشارکتی

.استگرفتهبعهدهقراردادبامطابقشهرداريکهتعهداتیکلیهپیگیري

طرفازکافیامکاناتوتسهیالتاعطايپیشنهادوگذاريسرمایهتشویقوترغیببرايمناسببستروزمینهایجاد.3

.شهرداري

.گذاريسرمایهامورانجامجهتهگذارانسرمايبینرقابتایجادبرايبرابرشرایطآوردنفراهم.4

.شهرداريتابعهواحدهايووابستههايشرکتوهاسازمانومناطقباهماهنگیایجاد.5

.آنهااجراينحوهگیريپیوعالیهیاتمصوباتابالغ.6



.عالیهیاتوکمیسیونبهارائهجهتگذاريسرمایهامورروندازماهانهوجامعگزارشتهیه.7

.طرحهامعرفیوگذارانسرمایهجلببرايتبلیغاتانجام.8

.شهرداريتابعواحدهايومناطقازهگذاريسرمايامورعملکردگزارشاخذ.9

رابهگذاريسرمایهفرصتهايوبستههمچنینوگذاريسرمایهامورساالنهعملکردگزارشاستموظفشهرداري. 12ماده

نمایدارسالوتهیهدهیاریهاوشهرداریهاسازمانکشوروزارتبهنیازفراخور

برايشهراسالمیشورايتصویبوکشوروزارتتوسطابالغازپستبصرهدوازدهومادهسیزدهدرنامهشیوهاین. 13ماده

__استاالجراءالزمشهرداري


