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.......شهرداري گذاري و مشارکت امور سرمایهشیوه نامه 

تعاریف و مفاهیم . 1ماده 

شیوه نامه سرمایه گذاري. الف 

.سرمایه گذاري و مشارکت ابالغ می شود جریانبر حسن اجراء و تنظیم امور داخلینظارت بمنظور تفسیر و بیان نحوه اجرا و کهمقرراتی

سرمایه.ب 

کننده و شهرداري تامین و اظهار گذار یا مشارکتعبارت است از انواع منابع اعم از نقدي و غیرنقدي و منقول و غیر منقول به شرح ذیل که توسط سرمایه
:شودمی

بانکی وسایر مؤسسات مالی اعتباري مورد تائید و تسهیالت و اعتبارات و منابع نوین مالی منابع نقدي بصورت وجوه نقد از طرق مختلف از جمله نظام . 1
.شودگذاري تزریق یا تعهد میکننده به جریان سرمایهکه توسط طرفین مشارکت

، قطعات یدکی ، مواد اولیه ، دانش فنی ، ماشین آالت ، تجهیزات، زمین ، ابنیه ، ابزار و ادوات : منابع غیرنقدي ، اموال منقول و غیرمنقول از جمله . 2
.شودخدمات تخصصی و مدیریت را شامل می

سود سهام و سهام قابل انتقال شرکتها و موسسات مورد تائید . 3

.سایر منابع اعم از هدایا و هبه . 4

تجهیزات و ابنیه و زمین و امالك اختصاصی خود را درهاي صدور پروانه ساختمانی ، امتیازات و سایر مطالبات ،تواند عوارض و هزینهشهرداري می. 5
.. منظور نمایدخویشمشارکتی به عنوان آورده هاي سرمایه گذاري وروشانواع

یا طرف مشارکت یا شریکگذار یا مشارکت کنندهسرمایه. ج

اطالع از توانایی و امکانات خود و شهرداري ، در چارچوب عبارتست از شخص حقیقی یا حقوقی ، اعم از دولتی و غیردولتی ، ایرانی و خارجی که با 
.نمایدگذاري و مشارکت اقدام میمقررات و توافقات و قراردادهاي منعقده به سرمایه

، گذار یا مشارکت کننده خارجی ، اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که براساس قوانین جاري کشور جمهوري اسالمی ایرانمنظور از سرمایه.تبصره 

که سرمایه گذاران خارجی باید است بدیهی . توانند در امر سرمایه گذاري در ایران فعالیت نمایندحضور و ورود منابع مالی آنان مجاز شمرده شده و می
.قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاري خارجی را اخذ و ارائه نمایند6مجوز ماده 

گذاري و مشارکتواحد سرمایه: د

گذاران یا زمانی مصوب در ساختار  شهرداري که حسب وظایف تعریف شده در چارچوب این شیوه نامه ، مسئولیت جذب و هدایت سرمایهجایگاه سا
.باشدها و همچنین پیگیري و هدایت روند امور مذکور را عهده دار میمشارکت کنندگان براي پیشبرد اهداف و سیاست

در سایر شهرداریها و یا تلفیقی از آنهاواین جایگاه میتواند در شهرداریهاي مراکز استانها بصورت معاونت اقتصادي و سرمایه گذاري یا سازمان یا شرکت 
.بصورت مدیریت یا واحد سرمایه گذاري باشد

گذاريهیات عالی سرمایه: ه 

.شهرداري که در این شیوه نامه به اختصار هیات عالی گفته میشودگذاري و مشارکتهمرجع سیاستگذاري و تصمیم گیري و تصویب در امر سرمای
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گذاري کمیسیون کارشناسی سرمایه:و

نامیده می "کمیسیون "گذاري را به عهده دارد ، و در این شیوه نامه اختصاراً کمیسیونی که  مسئولیت بررسی کارشناسی طرحها و پروژه هاي سرمایه
. شود 

فراخوان: ز

رسانه روزنامه ها یاعبارت است از اعالن عمومی جهت شناسایی و جذب سرمایه گذاران و عالقمندان به  سرمایه گذاري در: تعریف فراخوان عمومی.1
.هاي گروهی و ارباب جمعی یا سایر طرق به ترتیبی که در این شیوه نامه مشخص میگردد

یا سایر از طریق ارسال دعوت نامه کتبیسرمایه گذاران و عالقمندان به  سرمایه گذاري از محدوددعوتعبارت است از : تعریف فراخوان محدود.2
.طرق به ترتیبی که در این شیوه نامه مشخص میگردد

،بدون انجام فراخوان  ویا ومشارکتسرمایه گذاران و عالقمندان به  سرمایه گذاريانتخاب مستقیم  عبارت است از : تعریف ترك تشریفات فراخوان.3
.به ترتیبی که در این شیوه نامه مشخص میگرددپذیرش  مستقیم تقاضاهاي سرمایه گذاري و مشارکت 

:انواع فراخوان. 4

:فراخوان هاي عمومی یا محدود به دو شکل زیر برگزار میگردد-

با اعالم درصد پایه-

ا بعنوان در این روش ، بعد از ارزیابی آورده هاي طرفین فرضی ، نسبت به تعیین سهم الشرکه طرفین فرضی اقدام مینمایند  یکی از سهم الشرکه ها ر
هاي الف و در فراخوان اعالم شود بعد از بازگشایی پاکت چنانچه سهم الشرکه شهرداري بعنوان درصد پایه . درصد پایه در فراخوان اعالم مینمایند

احراز توانمندي  مالی شرکت کنندگان نسبت به بازگشایی پاکت هاي ب که حاوي درصد پیشنهادي شرکت گنندگان است اقدام میشود و شرکت 
.ننده اي که بیشترین درصد را به نفع شهرداري اعالم نماید بعنوان شخص برنده برگزیده و اعالم میشود

صد پایه اعالم شود شخصی که بیشترین درصد را پیشنهادنماید بعنوان برنده اعالم میشود و برعکس اگر سهم اگر سهم الشرکه شهرداري بعنوان در
ه با الشرکه طرف مشارکت فرضی بعنوان درصد مشارکت اعالم شود شخصی که کمترین درصد را اعالم نماید بعنوان برنده فراخوان انتخاب میشود البت

.لحاظ سایر شرایط در پاکت الف

بدون اعالم درصد پایه-

:این نوع از فراخوان به دو شکل قابل انجام است

.پیشنهاد درصد مشارکت از سوي شرکت کنندگانبدون اعالم درصد پایه و درخواست-1

بدون اعالم درصد پایه ، کاربریها به فراخوان گذاشته میشود و در این روش کلیات طرح و پروژه با اطالعات فرضی اولیه از سطح و سطوح و زیربناها و
.از متقاضیان درخواست میشود که خودشان محاسبات الزم را انجام داده ودرصد سهم الشرکه براي طرفین اعالم نمایند

.اعالم توانمندي ها و یا طرح ویا تلفیقی از آنها از سوي شرکت کنندگانبدون اعالم درصد پایه و درخواست -2

شناخت شناسایی بهترین طرح ود پایه یا محاسبات  اعالم نمیشود بلکه صرفاري و نه از سوي شرکت کنندگان ، درصنه از سوي شهردا، در این روش 
.مناسب ترین شریک مطرح میباشد
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براي انجام شهرداري کلیات پروژه را طی فراخوانی اعالم مینماید و شرکت کنندگان با ارائه مدارك و اسناد الزم اوال نسبت به اثبات توانمندي  خویش
و سپس با همان پروژه حاضر اقدام مینمایند  ثانیا طرح مورد نظر خود را ارائه مینمایند و شهرداري  بابرسی الزم نسبت به انتخاب شریک  اقدام مینماید

.شریک مشترکا اقدام به ارزیابی آورده ها و تعیین سهم الشرکه ها مینمایند

.سرمایه گذاري تلقی نمیشودي انتخاب طرح میباشد جزو روشهاي  انتخاب سرمایه گذار یافراخوانکه صرفا براهاییفراخوان: تبصره 

شیوه نامهاهداف .2ماده 

.گذاري و مشارکتاستقرار نظام یکپارچه و سامان یافته امور سرمایه. 1

و اشاعه فرهنگ مشارکت در توسعه شهر و فرهنگ فراهم آوردن زمینه و بستر مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در امور مربوط به شهرداري. 2
.شهرنشینی

. هاي مردمیگذاران و جذب سرمایهتالش در جهت افزایش ضریب اطمینان و امنیت براي سرمایه.  3

.به کارگیري و بهره مندي از فکر و اندیشه و سرمایه اشخاص حقیقی و حقوقی در امر سرمایه گذاري . 4

.گذاري و مشارکتو روان سازي فعالیتهاي مربوط به امور سرمایهشفاف سازي ،  تسهیل . 5

.گذاري و مشارکتاعمال مدیریت راهبردي و هدفمند در امر سرمایه. 6

. فراهم آوردن الگوي کارآمد در تامین منابع مالی پایدار براي شهرداري. 7

.اري و مشارکت تالش جهت افزایش سرانه هاي عمومی و خدماتی از طریق سرمایه گذ. 8

. ایجاد اعتدال در توزیع خدمات از طریق سرمایه گذاري و مشارکت در راستاي رشد و توسعه متوازن شهر. 9

زمینه هاي سرمایه گذاري و مشارکت. 3ماده 

با اولویت بافت .. ،ورزشی وسرمایه گذاري و مشارکت در مسکن ارزان قیمت ، تجاري ، مسکونی ، صنعتی ، خدماتی ، اداري ، فرهنگی ، گردشگري . 1
.هاي فرسوده و سکونت گاههاي غیر رسمی و همچنین مطالعه ، طراحی و اجراي پروژه هاي مذکور

.ایجاد و  احداث تجهیزات و تاسیسات شهري . 2

. احداث ، نگهداري و توسعه فضاهاي سبز. 3

.احداث شهربازي و سایر کاربریهاي خدماتی مورد نیاز. 4

.سالنهاي ورزشی احداث . 5

. احداث لونا پارك در تفرجگاهها ، پارکها و فضاهاي سبز و  سایر محلهاي مورد نیاز. 6

.احداث و بهره برداري ازکارخانجات وکارگاههاي تولید مصالح و تجهیزات ساختمانی و بهره برداري از نمایشگاهها. 7

.بار و مسافر درون شهري و برون شهري احداث و بهره برداري از سامانه هاي حمل و نقل عمومی . 8

.مطالعه  ، طراحی و احداث کارخانجات و کارگاههاي مرتبط با مدیریت پسماند . 9

.طراحی ، اجراء و نظارت بر طرحهاي زیباسازي ، مبلمان شهري ، نورپردازي و تابلوهاي تبلیغاتی . 10
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. شگريطراحی ، اجراء ، نظارت و بهره برداري از طرحهاي گرد. 11

.برنامه ریزي در جهت مشارکت وجذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی ، بانکها و موسسات مالی و اعتباري . 12

صندوق  ها و بنگاههاي قابل عرضه در بورس بنگاههاي واسطه پولی و بیمه ها واعتباري و ،برنامه ریزي جهت مشارکت در تاسیس مؤسسات مالی . 13
.با قوانین مربوطه اوراق بهادار ، مطابق

ت مالی ، برنامه ریزي جهت استفاده از منابع و ابزارهاي مالی مجاز از جمله فاینانس ، انتشار اوراق مشارکت ، اخذ وام و مشارکت بانکها و موسسا. 14
.جهت اجراي طرحهاي توسعه شهري 

.ي الکترونیکاجراي طرحهاي مربوط به  شهر الکترونیک ، شهروند الکترونیک و شهردار. 15

گذاريسرمایههیات عالی ترکیب .4اده م

هیات عالی « گذاري و مشارکت شهرداري ، هیاتی مرکب از اشخاص زیر تحت عنوان گیري در کلیه امور سرمایهگذاري و تصمیمبه منظور سیاست
:شودتشکیل می» گذاري سرمایه

:اعضاي این هیات مرکب از

عالی سرمایه گذاريبعنوان رییس هیات شهردار.1
رییس شوراي اسالمی شهر.2
نماینده فرمانداري.3
شهرداراقتصادي و سرمایه گذاريمعاون.4
شهردارمعاون شهرسازي و معماري .5
شورا آن ب انتخاشهر بااسالمی اعضاء شوراي ازدیگرنفریک.6
.بعنوان عضو ودبیر هیات عالیمدیر امور سرمایه گذاري.7

در شهرداریهایی که معاونت اقتصادي و سرمایه .در شهرهاي مختلف حسب مقتضیات شهر و درجه شهرداري متفاوت باشداین ترکیب میتواند:تبصره
. گذاري ایجاد نشده باشد به جاي ایشان معاون اداري و مالی شهردار عضو خواهد بود

به لحاظ ( تصمیمات هیات عالی با دو سوم آراء مشروط به اینکه شهردار یا معاون اداري مالی جزء موافقین باشند واجد اعتبارات الزم است:تبصره
).موضوع ذیحسابی

عالی سرمایه گذاريهیاتوظایف و اختیارات.5ماده 

گذاري پیشنهاد اولویت موضوعاتی که توسط کمیسیون یا اداره سرمایهگذاري و مشارکت و همچنین تعیین تصویب موضوعات و عناوین سرمایه.1
.میشود

.صدور مجوز فراخوان .2
.بررسی پیشنهادات کمیسیون کارشناسی و اتخاذ تصمیم در خصوص آنها.3
.بازگشایی پاکت ب فراخوان عمومی .4
یا ترك فراخوان براي هر یک از طرحهاي سرمایه گذاري و انتخاب سرمایه گذار یا مشارکت کننده از طرق فراخوان عمومی ، فراخوان محدود و.5

. مشارکت
.هاي سرمایه گذاري و مشارکت پروژه تصویب .6

.عالی و اعضاي آن نمی توانند اختیارات خود را در زمینه موضوعات این شیوه نامه به دیگران تفویض نمایندهیات: 1تبصره

حق الجلسه اعضاي هیات عالی توسط شوراي اسالمی شهر و حق الجلسه اعضاء کمیسیون کارشناسی و دستمزد کارشناسان خارج از .2تبصره 
. شهرداري با تصویب هیات عالی محاسبه و پرداخت خواهد شد 

عالی سرمایه گذاريهیات رئیسوظایف و اختیارات.6ماده 
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.گذاري و کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاري و مشارکت صدور احکام  اعضاء هیات عالی سرمایه.1
.نظارت بر حسن اجراي شیوه نامه .2
. نظارت عالیه بر فرآیند انعقاد و اجراي قراردادها .3
.قرارداد هاي سرمایه گذاري و مشارکت  توسط شهردار بعنوان رئیس هیات عالی سرمایه گذاري با رعایت این شیوه نامه  امضاء خواهد شد .4

کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاري .7اده م

اعضاء کمیسیون: الف

)رییس کمیسیون( اقتصادي و سرمایه گذاري شهردارمعاون -1
)عضو و دبیر( مدیر امور سرمایه گذاري -2
کارشناس مسئول شهرسازي-3
کارشناس مسئول عمران -4
کارشناس مسئول حقوقی-5
کارشناس مسئول مالی-6
کارشناس مسئول حراست-7
مسئول امالكکارشناس -8
).غیر از نفراتی که در هیات عالی حضور دارند ( یک نفر از اعضاي شوراي اسالمی شهر به انتخاب آن شورا-9

در شهرداریهایی که معاونت اقتصادي و سرمایه .این ترکیب میتواند در شهرهاي مختلف حسب مقتضیات شهر و درجه شهرداري متفاوت باشد.تبصره
.گذاري ایجاد نشده باشد به جاي ایشان معاون اداري و مالی شهردار عضو و رییس کمیسیون خواهد بود

بدون حق ،اعم از داخل مجموعه شهرداري یا خارج از آنمرتبط با موضوع سرمایه گذاري و مشارکتکارشناسان یا افراد خبره ،حسب مورد.تبصره 
.حضور خواهند داشت با دعوت دبیر کمیسیون و راي 

وظایف کمیسیون :  ب

.هاي مربوط به سرمایه گذاري و مشارکت و فراخوان طرحها و پروژه ، بررسی کارشناسانه کلیه برنامه ها -1
طرحها و پروژه هاي ارجاع شده از طرف  امور سرمایه گذاري  براساس توافق و دستورالعملهاي جاري ،تصمیم گیري در خصوص برنامه ها -2

.کشور و مقررات این شیوه نامه 
.ارائه نظرات کارشناسان نسبت به طرحهاي ارائه شده از طرف هیات عالی-3
.ی ارائه پیشنهادات درخصوص حوزه فعالیتهاي مشارکت و سرمایه گذاري به هیات عال-4
.تدوین و پیشنهاد شرایط اختصاصی براي پروژه ها-5
.و تعیین سهم الشرکه طرفینو مشارکت ارائه شده از طرف اداره سرمایه گذاريهاي سرمایه گذاري بسته بررسی-6
.قراردادهاي ارجاع شده از طرف مدیریت سرمایه گذاري برخی از بررسی پیش نویس -7
.و ارائه طریق جهت تسهیل وتسریع فرآیندهاانجام پروژه هاي سرمایه گذاري و مشارکت یندهايآبررسی فر-8
.بازدید و معاینات محلی از طرحها و پروژه هاي مشارکتی و سرمایه گذاري-9
.وپیشنهاد مشوق هاي سرمایه گذاريبررسی کارشناسی ارزیابی هاي انجام شده براي عناصر مشارکت و سهم الشرکه ها-10

بازگشایی پاکت الف فراخوان عمومی جهت انجام ارزیابی کیفی ، فنی ، بازرگانی بررسی فرآیند برگزاري فراخوان و تایید صحت برگزاري آن و-11
.و ارائه گزارش الزم به همراه پاکت هاي ب به هیئت عالی و مالی

امور سرمایه گذاري و مشارکت.   8ماده 

امور سرمایه گذاري انجام خواهد شد و پس از جایگاه تعریف شده براياز طریق در شهرداري بصورت متمرکزکلیه امور سرمایه گذاري و مشارکت
مایه گذاري و تصویب شیوه نامه در شوراي اسالمی شهر ، هیچ یک از واحدهاي تابعه شهرداري راساً حق انعقاد قرارداد یا انجام مراحل استصوابی امور سر

. دارندنمشارکت را 
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هاي مدیران ، عوامل انسانی و کارشناسی واحدهاي تابعه شهرداري ، موارد زیر قابل منظور جلب مشارکت و ایجاد انگیزه و استفاده از توانمنديبه-
:اجرا هستند

ظور هاي آن منطقه مناي و عملیاتی و مدیریتی طرحهاي مصوب اجرا شده ، حسب موقعیت جغرافیایی طرح به عنوان فعالیتبخش برنامه-1
.شوندمی

.  گذاري مناطق و سازمانهاي وابسته شهرداري از حیث انجام وظایف موضوع ، تابع این شیوه نامه خواهند بودواحدهاي سرمایه- 2
امور مدیرگذاري و مشارکت در سطح شهرداري، مناطق و سازمانهاي تابعه  در اختیار سازماندهی، ترویج و گسترش امور سرمایه-3

. گذاري شهرداري خواهد بودسرمایه
گذاري شهر، حاوي نامه، شهرداري مکلف است حداکثر تا یک سال نسبت به تهیه اطلس جامع سرمایهاز زمان تصویب و ابالغ این شیوه-4

پایدار شهري و بر اساس گذاري در راستاي توسعههاي سرمایهها و فرصتها، پتانسیل، سرانهو شهرونداننیازهاي شهرمدل توسعه شهر ،
. ظرفیت و اسناد باالدستی اقدام نماید

و تهیه نسبت به انجام مطالعات شهرداريگذاري از طریق کارشناسان امور سرمایهمدیریتگذاري و مشارکت، سرمایهاطلس جامعتا زمان تهیه . تبصره
.بسته مشارکتی اقدام خواهند نمود

ترکیب هیئت ارزیابی. 9ماده 

:هیئت ارزیابی مرکب از اشخاص ذیل تشکیل می گردددر روشهاي مختلف مشارکت ،بمنظور ارزیابی نمودن ارزش ریالی آورده هاي طرفین 

)خبره در قیمت گذاري ساخت ( از شهرداريکارشناس عمران-
)و اجارهو سرقفلخبره در قیمت گذاري ملک( از شهرداري کارشناس امالك-
.و خبره در قیمت گذاري ابنیه و ملک و سرقفلدادگستري با گرایش عمرانکارشناس رسمی -
: تبصره -

انجام یافته توسط هیئت هاي در صورت اعتراض از سوي سرمایه گذار براي ارزیابی )ترك تشریفات( در روش انتخاب مستقیم سرمایه گذار 
رف سرمایه گذار به همراه کارشناس رسمی حاضر در ترکیب هیئت ارزیابی و ارزیابی ، یکنفر کارشناس رسمی دادگستري به انتخاب و با هزینه ط

در خصوص ارزیابی انجام یافته اعالن نظر خواهند نمود که براي مشارکتبه همراه یک نفر کارشناس رسمی مرضی الطرفین به انتخاب طرفین 
.طرفین قرارداد الزم االجرا می باشد

وچنانچه اعضاي هیئت ارزیابی از کارآیی به مدت یکسال انتخاب می گردند و موافقت شوراي اسالمی شهرشهردارافراد فوق الذکر با پیشنهاد : 1توضیح 
.الزم برخوردار نباشند در صورت نیاز و به تشخیص  شهردار  در هر برهه از زمان نفرات دیگري انتخاب وجایگزین خواهند شد

.قیمت هاي اعالم شده از سوي هئیت ارزیابی حداکثر تا یکسال داراي اعتبار می باشد. 2توضیح 

انتشار اولین آگهی فراخوان در روزنامه می ومصوبات کمیسیون کارشناسی و مجوز صادره از سوي هیت عالی سرمایه گذاري براي فراخوان . 3وضیح ت
در غیر اینصورت آورده ها مجدداً بایستی توسط هئیت ارزیابی بررسی و مشخص ،دپذیرنجامابایست در مدت زمان اعتبار تعیین شده براي ارزیابی

.شود 

.خواهد بود پانزده روزحداکثر زمان جهت ارائه نظریه کارشناسی هئیت ارزیابی از زمان ارجاع توسط مدیریت سرمایه گذاري به مدت .4توضیح 

. بانجام رساند)کارشناسان رسمی دادگستري( شهرداري میتواند در برخی پروژه ها ، ارزیابی را توسط هیئت کارشناسی سه نفره .5توضیح 

گذارروش انتخاب سرمایه. 10ماده 

.انتخاب سرمایه گذار و مشارکت کننده به سه روش امکان پذیر است 

)درصد پایهبا درصد پایه و بدون( فراخوان عمومی ) الف

)با درصد پایه و بدون درصد پایه( فراخوان محدود ) ب 

ترك فراخوان) ) ج

مفاد فراخوان .11ماده 
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)با درصد پایه و بدون درصد پایه( فراخوان عمومی: الف

یا اعم از محلی یا کشوريکثیراالنتشارهايدر یکی از روزنامهبه فاصله حداقل یک هفته و حداکثر دو هفته تا دو نوبتعمومیفراخوان.1
. و حداقل آن هفده روز استاسناد نباید از یک ماه تجاوز نمایدپذیرشمنتشر میشود و از زمان چاپ اولین آگهی تا اتمام مهلت خارجی 

فراخواناسناددر)براي روش ساخت ، بهره برداري و تحویل ( دوران مشارکتطول طرفین و پایهآورده و سهم الشرکهنوع و مقدار ذکر .2
.در روش فراخوان  با درصد پایه الزامی است

.الزامی استاز سوي شرکت کنندگان در فراخوانپیشنهادهازمان ارائهمدت ذکر .3
.الزم استپیشنهادهاحویل محل تذکر.4
به (به ازاء آورده شهرداري فراخوانشرکت در به صورت نقد و اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی و اوراق مشارکت قابل واگذاريسپرده دادن .5

) هیات عالی پیشنهاد مدیر سرمایه گذاري و تصویب 
.و ابالغ به برندهفراخوانحداکثر مدت براي بررسی پیشنهادها و تشخیص برنده ذکر .6
.کمیسیون کارشناسیروز و ساعت و محل قرائت پیشنهادها و همچنین مجاز بودن حضور پیشنهادهندگان یا نمایندگان آنها در اعالم .7
. در صورت لزومپروژه هاو مشخصاتمستندات فراخوان توزیع یا فروش تهیه یامحل تعیین و اعالن .8
ذکر اینکه برندگان اول و دوم و سوم فراخوان هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ، در صورت تصویب هئیت عالی، سپرده آنها به ترتیب .9

ضبط خواهد شد 
تسلیم دبیرخانه سرمایه گذاري می گردند که در صورت تائید پاکت ›› ب ‹‹و ›› الف ‹‹ بسته جداگانه تحت عنوان پاکت 2ی پیشنهادات ط.10

که ›› ب‹‹که حاوي مشخصات کامل ، سوابق و شناسه توانمندي سرمایه گذار در پروژه مطروحه توسط کمیسیون کارشناسی ، پاکت ›› الف‹‹
می گردد در هیات عالی مورد بازگشایی قرار خواهد گرفت پیشنهاد درصد مشارکت را شامل

.در هیات عالی، موارد صورت جلسه شده و طی مراحل می گردد) ب(بعد از بازگشایی پاکت .11
. باشدمیشهرداري و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف فراخوانتصریح این نکته که شرکت در .12
انتشار شهرداريشهرداري در یکی از روزنامه هاي محلی یا ملی یا بین المللی توسط این دیر سرمایه گذاريمآگهی فراخوان بنا به تشخیص .13

.خواهد یافت 
.هیچ الزامی براي انتشار آگهی فراخوان در روزنامه رسمی کشور وجود ندارد .14

باشد ، باید در آگهی ذکر شود مفصل باشد و درج آن در روزنامه مستلزم هزینه زیاد فوق الذکر د رکه طبق موافراخواندر صورتی که شروط -1تبصره 
، نسبت به اخذ اسناد و مدارك مورد نیاز اقدام نموده و مصدق اسناد و ) پورتال رسمی(متقاضیان می توانند با مراجعه به محل تعیین شده یا وب سایت 

.نمایندمدارك دریافتی را به مدارك خود ضمیمه و تسلیم 

ی مجاز نیست به پیشنهادهاي مبهم و مشروط و بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهی برسد کارشناسونیسیکم-2تبصره 
. در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد، ترتیب اثر دهد،

::ی می تواند از روشهاي ذیل نسبت به جذب سرمایه گذار اقدام نماید پیشنهادي نرسیده باشد هیأت عالدر صورتیکه در مدت مقرر ،- 3تبصره 

به فراخوان انجام یافته  و معرفی آن ماه از زمان اتمام دریافت پیشنهادات 3به فاصله حداکثر شناسایی سرمایه گذار از طریق ترك تشریفات -1
هئیت عالی

تجدید فراخوان طی یک یا چند نوبت-2

اقدام از طریق فراخوان محدود مطابق شرایط مندرج در شیوه نامه -3

فراخوان محدود: ب 

.سقف ریالی فراخوان هاي محدود به استناد مصوبه شوراي اسالمی شهر خواهد بود.1
تنامه ارسال خواهد دعوو با انتخاب هیات عالی با تخصص مربوط به پروژه ) اعم از حقیقی و حقوقی(در این فراخوان حداقل براي سه شخص .2

جهیاعالم نتروز بعد 15شد و از تاریخ ارسال آن تا وصول پیشنهادها، حداکثر دو هفته زمان تعیین می گردد و هیت عالی نیز ظرف مدت  
. خواهد نمود

.انجام می پذیردهیات عالیفراخوان محدود با تصویب .3
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. در این نوع فراخوان نیز صادق است11بند الف ماده 12تا 2کلیه مفاد بند هاي .4

ترك فراخوان : ج 

.به استناد مصوبه شوراي اسالمی شهر خواهد بودترك فراخوان ها.1
در مواردیکه انجام طرح یا پروژه به روش هاي الف و ب به تشخیص و طبق گزارش توجیهی کمیسیون کارشناسی میسر و به مصلحت نباشد .2

ت با توجه به مبلغ مشارکت و آورده شهرداري و با رعایت فرایندي که هیات عالی معین می نماید،  روش ترك فراخوان مورد در این صور
.استناد قرار میگیرد

اختیارات مالی.12ماده 

سرمایه گذاري به فرمت زیر و با مبالغ تعیین شده از سوي شوراي اسالمی شهر هر ساله تعیین و به شهرداري جهت  تصویب پروژه هاياختیارات مالی 
:ابالغ میگردد

ریال  به هیئت عالی..... تا رقم :در فراخوان عمومی -1

ریال  به کمیسیون بودجه شورا.....تا رقم .......      از رقم 

ریال به شوراي اسالمی....بیشتراز رقم 

ریال  به هیئت عالی..... تا رقم :  در فراخوان  محدود-2

ریال  به کمیسیون بودجه شورا.....تا رقم .......      از رقم 

ریال به شوراي اسالمی.... بیشتراز رقم 

ریال  به هیئت عالی..... در ترك تشریفات فراخوان  تا رقم -3

ریال  به کمیسیون بودجه شورا.....تا رقم .......      م از رق

ریال به شوراي اسالمی.... بیشتراز رقم 

.ارقام مذکور برآورد ریالی آورده طرف مشارکت در هر پروژه میباشد: تبصره

مفاد قرارداد . 13ماده 

:و مشارکت ذکر شده و رعایت شوند، سایر موارد تابع توافق و تفاهم طرفین قرارداد می باشدموارد و نکات زیر باید در متن قراردادهاي سرمایه گذاري 

مشخصات طرفین قرارداد و اقامتگاه قانونی آنها-1
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موضوع قرارداد و نحوه اجراي آن-2
مبلغ قرارداد،تعیین سهم طرفین و نحوه تقسیم منافع حاصل از قرارداد-3
ي آن مدت اجراي قرارداد، مراحل و زمانبند-4
.تعهدات طرفین و امور و اقداماتی که بر عهده هر یک از طرفین می باشد-5
. تعیین طرف قرارداد به عنوان طرف متعهد در پرداخت کسورات قانونی از قبیل مالیات، عوارض و بیمه متعلقه به قرارداد-6
.ین می باشدمالیات بر ارزش افزوده ناشی از قرارداد بر اساس میزان درصد درآمد هریک از طرف-7
خسارات ناشی از خودداري یا تاخیر در انجام تعهدات و یا کاستی در انجام تعهدات براي هر یک از طرفین متعهد-8
شرایط فسخ قرارداد و فرآیند آن -9

میزان سپرده و نوع نوع تضمین حسن انجام تعهدات به پیشنهاد امور سرمایه گذاري و تصویب کمیسیون کارشناسی-10
ومی و شرایط اختصاصی مصوب در کمیسیون هر پروژهسایر شرایط عم-11
.هرگونه موارد پیش بینی نشده در قراردادها ، تابع شرایط عمومی پیمان خواهد بود-12

نظارت. 14ماده 

به پیشنهاد خارج از شهرداري و یا سایر کارشناسان خبره شهرداريبر پروژه ها با استفاده از کارشناسان مالی و فنی عالیه بمنظور انجام نظارت 
.کمیسیون و با  انتخاب هیات عالی کارگروه نظارت  به تعداد حداقل سه و حداکثر پنج نفر  انتخاب و معرفی می گردد

که با تایید شهردار ) مربوطهNGO(حداقل یک و حداکثر دو نفر معتمد سرمایه گذاران از طریق معرفی نهادهاي مردمی بخش خصوصی : تبصره 
.انتخاب می گردد ، در کارگروه نظارت حضور خواهد داشت

و مشارکتسرمایه گذاري مدیریتوظایف . 15ماده 

. تهیه اطلس جامع سرمایه گذاري و مشارکت از طریق مشاور ذیصالح.1
گذاري همراه با اطالعات جامع فنی و اقتصادي  براي ایجاد فرصتهاي سرمایه گذاري تهیه بسته مشارکتی حاوي طرحها و پروژه هاي سرمایه.2

. و اطالع رسانی براي جذب سرمایه گذار با مشارکت یا واگذاري به بخش خصوصی خارج از مجموعه شهرداري و یا مراکز پژوهشی
عقاد قراردادهاي سرمایه گذاري و رفع موانع اداري براي تسریع در اجراي طرحهاي سرمایه گذاري و مشارکتی و اخذ مجوز الزم جهت ان.3

.پیگیري کلیه تعهداتی که شهرداري مطابق با قرارداد بعهده گرفته است 
.کافی از طرف شهرداريایجاد زمینه و بستر مناسب براي ترغیب و تشویق سرمایه گذاري و پیشنهاد اعطاي تسهیالت و امکانات .4
.هاي وابسته و واحدهاي تابعه شهرداريها و شرکتایجاد هماهنگی با مناطق و سازمان.5
.گیري نحوه اجراي آنهاابالغ مصوبات هیات عالی و پی.6
به آنارائهسی وشامل اقدامات ، فرصت ها، تهدیدهاو آسیب شناگذاري شهردارياز روند امور سرمایههاي دوره اي سه ماههتهیه گزارش .7

.شهردار
.انجام بازاریابی  براي جذب سرمایه گذاران و معرفی طرحها.8
.، مناطق و واحدهاي تابع شهرداريکمیسیونگذاري از اخذ گزارش عملکرد امور سرمایه.9

.ي سرمایه گذاري برگزاري همایش ها و نمایشگاههاي ملی و بین المللی در داخل و خارج از کشور در راستاي بازاریابی پروژه ها.10
.انتشار فراخوان براساس مجوز هئیت عالی سرمایه گذاري.11
.استفاده از آخرین متدها و روش هاي اطالع رسانی جهت معرفی فرصتها و پروژه هاي سرمایه گذاري .12
.سرمایه گذاريآموزش و پژوهش و مطالعات در حوزه فرموالسیون ، فرآیندها و فرهنگ سازي .13

عملکردگزارش . 16ماده

جهت ارائه به شوراي اسالمی شهر به سرمایه گذاري شهرداري موظف است گزارش عملکرد امور سرمایه گذاري را در قالب گزارش شش ماهه مدیریت
عرضه می تعریف و و یا کمیسیون  کارشناسی شهرداريبرنامه ریزي و توسعهواحدشاخص هاي ارائه این گزارشات با هماهنگی . ارائه نمایدشهردار 

.گردد

و فرصتهاي سرمایه گذاري را به ي مشارکتیبسته هامیبایست ،گزارش  عملکرد یکساله خود  در زمینه سرمایه گذاري و نیز تعدادي ازشهرداري-
.یه و ارسال نمایدتهو نیز اداره کل شهر و شوراهاي استانداري و نیز فرمانداري )سازمان شهرداریها و دهیاریها(فراخور نیاز به وزارت کشور 

مرجع حل اختالف .17ماده 



١٠

:و در یکی از مراحل زیر  حل و فصل خواهند شدبه ترتیب اولویت به شرح زیر اختالفات ناشی از قراردادهاي موضوع این شیوه نامه

).در هیئت عالیبه شرط تصویب( از طریق گفتگو و مذاکره و توافق نمایندگان و یا باالترین مقامات طرفیندر مرحله اول -

به شرط تصویب در ( با حضور نماینده یا خود سرمایه گذاراین شیوه نامههفتمندرج در ماده کارشناسیکمیسیونمرحله دوم طرح موضوع دردر-
).هیئت عالی

با حضورخود سرمایه گذارعالیدر هیات درمرحله سوم طرح موضوع-

.ی شهرمرحله چهارم طرح موضوع در شوراي اسالمدر -

در مرحله نهایی ، موضوع در هیات سه نفره کارشناسی  مرکب از کارشناس رسمی دادگستري از هر طرف یک نفر با تقبل هزینه مربوطه و یک نفر-
. مرضی الطرفین بانتخاب دو کارشناس مذکور یا معرفی کانون کارشناسان  که هزینه نفر سوم  مشترك  بین طرفین خواهد بود

.الزم االجراء است.... براي شهرداري ....نداري شهرستان و تایید فرما.....ماده پس از تصویب شوراي اسالمی شهر 18این شیوه نامه در .18ماده 


