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لزوم و اهمیت موضوع-

هاي کشور بعمل آمده است بطور متوسط هر طی تحقیقی که در سالهاي اخیر از شهرداري
.ساله در هر شهرداري، نیازهاي واقعی با منابع مالی حاصله ده برابر اختالف دارند

براي اداره بهینه تهران نیاز به پانصدهزار میلیارد 1387بطور فرض اگر شهرداري تهران در سال 
در قالب ) پنجاه هزار میلیارد ریال(ریال منابع مالی داشت اما فقط توانسته است یک دهم آن را 

درآمدهاي شهرداري از محل عوارض محلی تحصیل و هزینه نماید تکرار این اختالف در سالهاي قبل و 
ي بعد موجب شده است در چندین دهه گذشته شکاف عظیمی بین نیازهاي واقعی شهرها و درآمدها

توان شکاف عدم توسعه یافتگی شهرهاي واقعی شهرداریها بوجود آید که اسم آن شکاف، را می
.کشورمان دانست

شهرهاي ایران از نظر وسعت و جمعیت در زمره شهر و کالن شهر محسوب میشوند اما به لحاظ عدم 
شهر را به آنها اطالق برخورداري از بسیاري از استانداردهاي اولیه شهرنشینی شاید نتوان اسم واقعی 

گردد بر عدم تکافوي نمود و این عدم برخورداري از استانداردهاي اولیه شهرنشینی دقیقا برمی
درآمدهاي شهرداریها براي اداره شهرها، از سوي دیگر گر چه در قانون شهرداریها  شهرداري موظف 

به ساخت و هزینه کردن در باشد و مسکن و شهرسازي موظف به نگهداري، مدیریت و اداره شهر می
-باشد لیکن در کشورمان هر دو وظیفه فوق الذکر که بسیار هزینه بر نیز میزیر ساختهاي شهر می

.دهندباشند به گردن شهرداریها افتاده در حالیکه بودجه الزم براي ساخت شهر را به شهرداریها نمی



آسیب شناسی ساختار مالی سنتی در شهرداریها -

میگذرددر ) هجري شمسی 1286-بلدیه تبریز(از یک قرن از تاسیس اولین شهرداري ایران بیش 
طول این سالها مقررات شهرداریهاي کشورمان که عمدتا بر اساس آئین نامه مالی و معامالتی 

.هجري شمسی بوده اداره میشوند1346شهرداریها مصوب 

عوارضی ) شوراي اسالمی شهر(توسط انجمن شهرشالوده آئین نامه مذکور این است که شهرداریها 
را وضع مینمایند و با وصول آنها از شهروندان، منابع الزم را براي اداره شهر بدست میاورند و بر همین 

.اساس نسبت به انجام بودجه ریزي و برنامه ریزي براي مدیریت شهر اقدام مینمایند

اب  نیازهاي شهرداریها را پاسخگو باشد اما توسعه آئین نامه مذکور در سالهاي قبل توانسته بود جو
ن افزایش خواسته ها و ارتقاي سطح توقعات شهروندان موجب شد تا این آشهرنشینی و به تبع 

یی خود را از دست بدهد بطوریکه طبق آخرین بررسیهاي انجام گرفته در شهرهاي ایران آروش کار
تالف مابین منابع مالی شهرداري هاو نیازهاي واقعی حدود ده برابر اخ1390تا 1380مابین سالهاي 

شهر ها فاصله وجود دارد این اختالف ،هر سال به روي هم انباشته  وبیشترشده و فاصله زیادتر 
میشودوشکاف بزرگی بین درآمد ها ونیاز ها بوجود میاید بطوریکه شهرهاي ما از نظر وسعت و جمعیت 

د اما از نظر خدمات اولیه شهرنشینی و استانداردهاي اولیه بزرگ و بزرگتر شده و کالنشهر میشون
شهرنشینی توان پاسخگویی به نیاز هاي شهروندان را ندارنداسم این شکاف را میتوان عدم توسعه 

.یافتگی شهرهاي ایران نامید

تجربه کالنشهرهاي موفق دنیا نشان میدهد که چنین سیستمهاي سنتی را سالها پیش کنار گذاشته 
.و از شیوه هاي نوین تامین مالی  براي توسعه شهرها بهره میبرنداند

دنیا و نیز همه جاي عصر مدیریت شهرهابر مبناي عوارض وصولی از مردم در : به بیان دیگر باید گفت
.ایران باتمام رسیده و باید بدنبال راهکارهاي جدید منابع مالی براي مدیریت شهرها بود



و روش سنتی ، شهر را 46ري که بخواهد با توسل به همان آیین نامه سال هر شوراي شهر  یا شهردا
اداره نماید به مثابه این است که بخواهد با یک قایق پارویی و چوبی وپوسیده و شکسته ،کاالیی را از 

.طریق اقیانوس ترانزیت نماید

و از سیستمهاي جدید شهرهاي پیشرو در توسعه در دنیا سالهاست که این نسخه را کنار گذاشنه اند
.مالی و سرمایه اي براي توسعه شهر ها بهره مندند

اگر بخواهیم بصورت گذرا و مختصر آثار مخرب روش سنتی را بر شهرهایمان بنگریم ذیال  و -
.اختصارا مواردي بیان میشود

شهرداریها سنتیمالیآثار و عواقب سیستم-

شهرداریها بر پیکره شهر و شهرداري در چند بخش بصورت ذیال به عواقب سوء سیستم مالی ستتی 
.نمونه بررسی  میشود

حوزه شهرسازي و معماري-

.ن میباشدآاساس کار توسعه هر شهر مطالعات جامع کاربردي و تفصیلی 

فرض کنیدبهترین گروه مشاوران را براي مطالعه شهر انتخاب فرمودین و بهترین و به روز ترین طرح 
نیز بر اساس آخرین یافته هاي شهرسازي در مدل جهانی را براي شهرتان پیشنهاد نماینداما وقتی 

ندو چون در مالی آن را سوال مینمایمنابعهمین طرح جهت تصویب روي میز مدیران قرار میگیرد ابتدا 
.سیستم سنتی منابع مالی شهرداري محدود است فلذا طرح اولیه را براي بازنگري  عودت میدهند

مجددا طرح دیگري با هزینه هاي مالی کمتري از سوي مشاور مطرح میشود باز در مرحله بررسی مالی
میشوند برنامه ي شهر این پروسه تا آنجا ادامه می یابد که باالخره مشاوران مجبور.طرح رد میشود،

نه بر اساس خواسته هاي واقعی شهروندان و را بر مبناي پول تو جیبی شهرداري ترسیم نمایند
.نیازهاي واقعی شهر



از اول  و مدل توسعه شهرو برنامه راه و بدلیل اینکه نقشه اینجاست که خشت اول کج نهاده میشود
و شهروندان هرچقدر هم تالش نمایند نهایتا غلط طراحی میشود فلذا کارکنان شهرداري و شورا

.شهري خواهند داشت که مورد نظرشون نیست

حوزه معاونت عمرانی-
قید و بندهاي موجود در مقررات مناقصه موجب دو انحراف بسیار بزرگ در نیزعدم وجود منابع مالی و

.همان ابتداي شروع کار پروژه هاي عمرانی می گردد

ها شرکتهایی برنده میشوند که ضعیف ترین شرکتهاست  فلذا رقم باالیی زده تا اوال دراکثر مناقصه 
ثانیا .جبران ضرر مذکور از محل کسري از مصالح و کاستن از کیفیت جبران خواهد شد.برنده شود

چون منابع مالی الزم در اختیار شهرداري نیست  یک پروژه سه ماهه، ممکن است تا سه سال طول 
.ورد شدهآام شده آن خیلی بیشتر از اونی باشه که در ابتدا بربکشدو بهاي تم

حوزه اداري مالی-

ي هوشمند و متخصص به انداره کافی استخدام کرده ویا هابدلیل کمبود منابع، شهرداري نمیتواند نیرو
قرار نیروهاي موجود را با کیفیت نگهداري و ساپورت نمایدفلذا انگیزه کارکنان همیشه در حد پایینی 

.دارد و کارآیی نیز پایین تر

شهرداریها در اواخر هر ماه در دلهره ي اینکه حقوق خیل عظیم  پرسنل را چگونه تامین خواهند کرد 
.میباشند

وقتی  صحبت از امکانات رفاهی یا مسافرت براي خانواده هاي کارکنان شهرداریها مطرح است 
.جود منابع  ابتر میماند همیشه چنین سخنانی در شهرداریها بدلیل عدم و



. تصور نمایید دو نفر از یک خانواده  یکی در شهرداري  کارمند باشد و دیگري در یکی از شعب بانکها
:آنکه در بانک کارمند است 

براي خرید خودرو از بانک تسهیالت ارزان قیمت  دریافت مینماید و پرداخت  آن بصورت دراز -
.مدت از حقوقش  کسر خواهد شد

.براي خرید خانه تسهیالت ارزان قیمت و با تقسیط طوالنی مدت دریافت میکند-
.کمک هزینه هاي  بال عوض دریافت میکند-
.بیمه هاي تکمیلی متعدد-
کمپ هاي از قبل تدارك دیده شده توسط بانک هتل هاي پنج ستاره یا مسافرت هاي تفریحی در -

..ده ها و وسیله ایاب و ذهاب و و به هزینه بانک  با تامین خوراك براي تمام وع
-...

:و آنکه در شهرداري کارمند است

براي خرید خودرو باید از حقوق ماهانه اش  پس انداز نماید و تسهیالتی در زمینه نیست و بدلیل -
.اینکه مقدار پس انداز با تورم ساالنه همخوانی ندارد  فلذا در تامین خودرو  با مشکل مواجه است

خانه  هیچ تسهیالت از سوي شهرداري ارایه نمیشود و مجبورا باید از حقوق ماهانه براي خرید -
اش از طریق پس انداز اقدام نماید  که بدلیل سرعت باالي تورم  نسبت به سرعت پایین پس 

.انداز ، ایشان در خرید خانه نیز ناکام خواهد ماند
ندارد و مسافرت ساالنه اش با خانواده هیچ امکانی براي سفر خانواده اش با هزینه اداره وجود -

از اولین قدمش از منزل خودش با هزینه از محل پس اندازش شروع میشود و تمام هزینه توسط 
خودش خواهد بود اگر در موارد نادري شهرداري اقدام به تدارك مهمانسراي نه چندان مناسبی 

سرا اقدام به تامین نهمان مهماهم بنماید هیچگاه سابقه نداشته که در شهرداریهاي کشور در 
.ایدغذا نیز بنم

همین موارد گرچه شاید به نظر بی اهمیت بیایند اما  تاثیر شگرفی در زندگی افراد داشته ونوعی 
.مقایسه  و احساس تبعیض در افراد بوجود میاورد و در کارایی و انگیزه افراد موثر است



:کتهن-

.داري هم یعنی کارکنان شهرداريمتولی شهرها، شهرداریها هستند وشهر

درسیستم سنتی ،شما شهرتان را براي توسعه به کسانی سپرده اید که کوچکترین انگیزه را براي کار 
ندارند چه برسد به توسعه؟

کارکنانی که در تابستان کولر نداشته باشند و در زمستان رادیاتور ، کارکنانی که ده ها سال میگذرد اما 
رت تفریحی با خانواده  توسط اداره،کارکنانی که از مزایاي پایینی برخوردارند اما از دریغ از یک مساف

!سختی کار باال 

چنین کارکنانی چگونه شهر را به توسعه خواهند رساند؟

پس  براي توسعه توسعه در خال اتفاق نمیافتد توسعه را انسانهاي توسعه یافته رقم میزنند
شهرداریها را باید توسعه دهیم توسعه در تمام مفاهیم هم توسعه فکري و شهرهایمان اجبارا کارکنان 

.نگرشی و هم توسعه دانش و تکنولوژي 

پیشنهاد میگردد هر شهري ، یک شهر الگو را در سطح جهان شناسایی نماید و با عقد خواهر 
ویش اقدام موزش دیداري کارکنان خآخواندگی نسبت به اعزام کارکنان خویش به آن شهر ، براي 

.نماید

کارگر فضاي سبز  به همراه خانواده اش، یک هفته به آن شهر الگو اعزام شودو قبل از ظهر ها در دوره 
هاي از قبل تدارك دیده شده شرکت نماید و بعد از ظهرها با خانواده در آن شهر گردش  و تفریح و 

یریت شهري در حوزه فعالیت خویش زندگی نماید تا با زوایاي مختلف زندگی و کار و سیستم هاي مد
.آشنا شود

.مهندس شهرسازي هم به همین منوال و نیز سایر کارکنان



باز موضوع منابع مالی براي انجام این برنامه مطرح خواهد شد که سیستم سنتی عاجز از حل آن 
وزشی  را میباشد اما در روش تامین مالی نوین ، روشها و مدلهایی هست که میتوان همین برنامه آم

.بدون تحمیل هزینه به بودجه شهرداري انجام داد

حوزه خدمات شهري-

بیش از یکصد سال است که سیستم خدمات شهري در شهرهایمان در بحث رفت و روب داخل 
:جوبها اینگونه است

کارگر خدمات شهري با زحمت زیاد جوب را تمیز نموده و محتویات و آشغالهاي موجود را در کنار 
انباشته مینماید،آشغالها بعد از چند ساعت توسط ماشین ها جمع آوري میشوند اما ته مانده جوب 

آشغالها  چند روز آنجا میماند و خشک میشوند و در روزهاي بعد همان کارگر که به خیابان جارو 
میکشد همان ته مانده هاي اشغالها را به جوب جارو میکند و به جوب میریزد و این است سیکل 

.صد ساله در شهرداریهاي کشورمانیک

در حالیکه چنین روش جاروب و روفت و روب سالهاست که در دنیا منسوخ گردیده و شیوه ها 
الت مخصوص براي این کار وجود دارند که ما کماکان از آنها بی آروشها و سیستم ها و ماشین 

هرداریهایمان که همان بالي بهره ایم و علت اساسی آن مجددا بر میگردد به کمبود منابع مالی ش
.حاصله از سیستم سنتی است

عصر شیلنگ و بیل و کلنگ در دنیا باتمام رسیده در حالیکه اگر موارد مذکور را از سیستم فعلی 
.شهرداریها حذف نماییم  عمال شهرداري  به تعطیلی کشیده میشود

حوزه فرهنگی و اجتماعی-



اصلی سیستم سنتی شهرداریهاست موجب گردیده که متولی کمبود منابع مالی که از شاخصه هاي 
.در عمل نمودن به یکی از اصلی ترین وظایف خویش ناتوان باشند) شهرداریها(شهرها 

مسایل فرهنگی و اجتماعی امروزه در دنیا یکی از بحث انگیز ترین مسایل در هر کشوري میباشد

.طقه در حد مقدورات میباشندو تمام کشورها در صدد حفظ هویت ملی و بومی هر من

به اعتقاد یکی از دانشمندان علوم اجتماعی اگر شهرداریهاحتی باندازه یک صدم هزینه هاي مسیر 
گشایی و خیابان سازي هاي جدید و سایرامورات ترافیکی را صرف آموزش فرهنگ ترافیک نمایند 

.مطمئنا چالش بزرگ ترافیک بهتراز این حل خواهد شد

انیرقباي جه-

شهرداریهاي کشورمان رقباي جدي در سطح جهان دارند و گاها فاصله ي شهرداریهاي 
همتاهاي خارجی خویش یقدري زیاد است که شاید نتوان اسم رقابت را به ان کشورمان با 

.نهاد 
شهرهاي پیشرو در دنیاي امروز  از مرحله تامین زیرساختها گذشته اند و اکنون برنامه هاي 

.جمله برنامه هاي سالمتی و رفاه و شادابی اجرا میگردددیگري  از 
معاونتهاي سالمت در شهرداریهاي دنیا تاسیس شده اند که سبد غذایی شهروندان را 
پیگیري مینماید و از صبحانه تا میان وعده و نهار و شام  تمام خورد و خوراك شهروندان را 

مان میانسالی و کهنسالی براي شهروندان نظارت مینمایند تا از بروز بیماریهاي مختلف در ز
.تا حد ممکن پیشگیري نمایند



شهرهاي کشورمان در تامین سرویس بهداشتی براي شهروندان و گردشگران عاجز مانده 
اند در حالیکه در شهرهاي پیشرو دنیا  اکنون براي حیوانات اهلی شهروندان نیز سرویس 

.بهداشتی عمومی در سطح شهر ایجاد مینماید
در تمام جهات  از حمل و نقل تا رفاه و از تکنولوژي ساخت و ساز تا شادابی شهروندان  
فاصله ي زیادي با رقباي جهانی داریم و عمدتا در قعر جدول رده بندي هستیم و این موضوع 

بر میگردد به عواقب وحشتناکی که عدم تغییر زیر ساخت قانونی و تشکیالتی  
.ایمان و شهروندانمان اورده استشهرداریهایمان بر سر شهره

پیشنهاد ساختار اقتصادي براي شهرداریهاي کشور-

با بیان اهمیت موضوع  و لزوم ورود شهرداریها براي اصالح  یا ایجاد زیرساختهاي قانونی و مقرراتی و 
عملی تشکیالتی و با بررسی سیستم وضع موجود شهرداریها  در گام اول پیشنهاد میگردد موارد زیر 

:گردد و سه مبحث زیر مورد توجه تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور در حوزه شهرداریها قرار گیرد

زیر ساخت قانونی) الف

زیرساخت تشکیالتی) ب

زیرساخت فرهنگی) ج

زیرساخت قانونی ) الف

شیوه نامه ها و قوانین ومقررات، دستورالعمل ها ، ها آئین نامه-

در شهر تبریز و متعاقب آن در ) بلدیه(شمسی که اولین شهرداري کشور هجري 1286از سال 
ها و مقررات مختلف جهت اداره شهر سالهاي بعدي در سایر شهرهاي کشور تاسیس شدند، آئین نامه



هاي بعدي به ها و الحاقیهاند و به مرور زمان اصالحیهنگاشته، تصویب و به مورد اجراء گذاشته شده
هجري 12/4/1346است خصوصا آئین نامه مالی و معامالتی شهرداریها مصوب آنها اضافه شده

1688باشد در مجموع ،این مقررات که اکنون کتاب شمسی مبناء و اساس کار شهرداریها بوده و می
باشدو ساالنه دهها صفحه به آن افزوده میشود اي قانون و مقررات شهرداریها را شامل میصفحه

پیش » سرمایه گذاري مشارکتی«یا "ساختار اقتصادي"ه یا عبارتی تحت عنوان متاسفانه حتی کلم
.بینی نشده و وجود ندارد

:اولین آئین نامه سرمایه گذاري شهرداریهاي کشور* 

هجري شمسی 1385سرمایه گذاري براي شهرداریهاي کشور در سال ) شیوه نامه(اولین مقررات 
.تبریز تهیه و تدوین گردیدتوسط گروهی از کارشناسان شهرداري 

بدنبال انتخاب تبریز بعنوان مرکز و دبیرخانه کمیته سرمایه گذاري شهرداریهاي کشور، کار گروهی 
مرکب از کارشناسان این شهرداري اقدام به تهیه و تدوین اولین مقررات سرمایه گذاري تحت عنوان 

شهرداري 1386مه در قالب بودجه سال این شیوه نا. ها نمودندشیوه نامه سرمایه گذاري شهرداري
تبریز به تصویب شوراي اسالمی شهر و فرمانداري رسیده و در همین شهر بصورت پایلوت از سال 

.به مورد اجراء گذاشته شد86

تیپ (تیپ آئین نامه 2همین شیوه نامه در جلسات کمیته سرمایه گذاري کالن شهرها بازبینی و نهایتا 
تهیه و تدوین به مراجع ) ا و مراکز استانها و تیپ دوم براي سایر شهرهااول براي کالن شهره

.فرادستی پیشنهاد گردید که پس از تایید دبیرخانه کالن شهرهاي کشوربه وزارت کشور تقدیم شد

تجربه موفق شهرداري تبریز در اجراي این شیوه نامه موجب شد تعدادي از کالنشهرها و سایر 
سخه اي از آن را تهیه وبا اصالحاتی به تصویب شوراي اسالمی شهر شهرداریهاي کشورنیز ن

.خودشان رسانده و اجرایی نمایند

تعداد شهرهایی که از این شیوه نامه استفاده نمودند به بیش از چهل شهر 1391بطوریکه تا سال 
.رسید



ارت کشور و شیوه نامه مذکور پس از بررسی هاي کارشناسی در مجموعه سازمان شهرداریها و وز
توسط وزیر محترم کشور به کلیه استانداران 1391اصالحات تکمیلی نهایتا در چهارم اردیبهشت  

.کشور جهت ابالغ به شهرداریهاي کشور ابالغ گردید

گرچه شیوه نامه سرمایه گذاري ابالغی توسط وزیر کشور ، بیشتر در حال و هواي آیین نامه مالی و 
یها میباشد و نگاه کامال تنگ نظرانه و یکطرفه  دارد اما ابالغ همین شیوه شهردار46معامالتی سال 

آیین نامه ( نامه، نقطه ي عطفی شد در تاریخ شهرداریهاي کشور که بتوانند از حصار بلند و فوالدین  
و کارشناسان مجموعه شهرداریها ، استانداریها و وزارت کشور با نگاهی به بیرون راه یابند ) 46
.وت به موضوع بنگرندمتفا

:به پیوست  آمده استشیوه نامهسهنمونه 

).تبریز85سال ( اولین شیوه نامه -1
).ابالغی وزارت کشور( دومین شیوه نامه -2
).تبریز و کمیته سرمایه گذاري کالنشهرهاي کشور93سال ( سومین شیوه نامه-3

:نکته مهم 

شهرداریهاي کشورمان را با زیر ساختهاي رقباي اگر زیر ساخت ها و بستر هاي سرمایه گذاري 
خارجی آن  مقایسه کنیم همین بس که بدانیم مسیر کاروان سرمایه گذاري در شهرداریهاي کشورمان 

و مسیر کاروان ...) تنگ ، باریک ، شیب خطرناك، سنگالخ و ( به مثابه جاده صعب العبور کوهستانی 
دنیا به مثابه یک بزرگراه عریض و طویل و مسطح و بدون سرمایه گذاري در شهرهاي توسعه یافته 

.مانع میباشد 



با این اوصاف کامال مشخص میشود که براي توسعه شهرهایمان قبل از هر گونه اقدام و اولویت مهم 
.و اول تدوین و تصویب مقررات وقوانین الزم در جهت سرمایه گذاري میباشد

اریها ، دبیر خانه کالن شهرها ، مرکز پژوهش هاي مجلس وظیفه سنگین وزارت کشور، سازمان شهرد
و مجموعه مجلس شوراي اسالمی این است که به این مهم اهتمام ویژه داشته باشندومسیر حرکت 

موار تر نمایند در غیر اینصورت بعد از گذشت چند هشهرداریهاي کشورمان را در کنار رقباي خارجی 
.  ا آنها را نخواهند داشتدهه ، شهرهاي کشورمان قدرت رقابت ب

ساختار تشکیالتی مورد نیازبراي استقرار سیستم سرمایه گذاري در یک شهرداري) ب

نتیجه بررسیها و مباحث کارشناسی در کمیته سرمایه گذاري کالن شهرهاي کشور که با حضور 
صاحب نظران و کارشناسان سازمان شهرداریها و مدیران و مسئولین سرمایه گذاري کالن شهرها و 
دبیرخانه کالن شهرها و امور حقوقی شهرداریها و با لحاظ قوانین و مقررات موجود و نیازهاي آینده
شهرداریها بانجام رسیده است نهایتا بهترین ساختار تشکیالتی در شهرداریها را جهت عملیاتی 

سازمان یا معاونت اقتصادي و سرمایه گذاري و نیز تاسیس نمودن امور سرمایه گذاري تشکیل 
نماید، چرا که تشکیل سازمان یا شرکت شرکت سرمایه گذاري و مشارکت در هر شهرداري تعریف می

اي از بدنه شهرداري جدا بوده و براي خود آئین نامه مالی و معامالتی و آئین نامه سرمایه گونهبه
.نمایدگذاري و مشارکت خاصی را با رعایت اساسنامه تعریف می

پیشنهاد کمیته سرمایه گذاري کالن شهرهاي کشور براي ساختار سرمایه گذاري در شهرداریها به 
:ت مراحل تصویب را در مراجع ذیصالح  بگذراند شرح زیر میباشدکه نیاز اس

ایجاد ساختار معاونت اقتصادي و سرمایه براي شهرداریهاي کالن شهر و مراکز استان،-1
پیشنهاد بعنوان بازوي اجرایی آن تاسیس شرکت یا سازمان سرمایه گذاريگذاري و سپس 

.شده است



سرمایه اقتصادي و اسیس معاونت ، ت)غیر بند فوق( ستانهاشهربراي شهرداریهاي مراکز -2
. گذاري 

.سرمایه گذاري پیشنهاد شده است اقتصادي وبراي سایر شهرداریها نیز در حد مدیریت -3

.ساختار فرهنگی مورد نیاز براي سیستم سرمایه گذاري در شهرداریها ) ج

، ایجاد براي ایجاد و تاسیس سیستم سرمایه گذاري و مشارکت با بخش خصوصی در یک شهرداري
.یک بستر فرهنگی براي همین موضوع الزم میباشد

آموزش کارکنان شهرداري--
رهنگ سازي موضوع در بین مدیران میانی و عالی ف-
توجیه اعضاي شوراي اسالمی شهر به ضرورت موضوع-
.ایجاد بستر فرهنگی در مجموعه دستگاههاي اجرایی ، نظارتی ، امنیتی، انتظامی و قضایی استان -
و ایجاد بستر فرهنگی در بین آحاد مردم شهر و اقشار مختلف و تبیین ضرورت موضوع، منافع-

اهمیت موضوع 
تغییر نگرش هاي سنتی جامعه-



چارت سازمانی یا ساختاري پیشنهادي-

به نظر میرسد براي شروع کار ساختاري به شکل زیر میتواند کافی باشد کما اینکه با گسترش 
:امورات و ایجاد ظرفیت هاي جدید و سپري شدن دوران آزمایشی  میتوان چارت مربوطه را ارتقا داد

معاونت اقتصادي و سرمایه گذاري-1
مدیریت سرمایه گذاري-2-1
مدیریت بازرگانی -3-1
یریت بازاریابیمد-4-1
مدیریت برنامه ریزي ومطالعات-5-1
مدیریت حقوقی و امور قراردادها-6-1
شرکتها و سازمانها-7-1

.زیر مجموعه هاي هریک از این مدیریت ها در نمودار چارت سازمانی پیوستی آمده است



ينتیجه گیري و جمع بند-

پرچمدار توسعه کشورند ،بعنوان متولیان شهرشهرداریها . توسعه کشور در گرو توسعه شهرهاست
اما این نهادهاي مردمی مستقل و خودکفا و محلی براي نیل به اهداف توسعه پیش بینی شده در سند 

در حوزه اقتصادي چشم انداز توسعه و برنامه هاي تبعی آن فاقد ساختار و  زیر ساخت قانونی الزم
.میباشند

موضوع و بررسی سیستم قدیمی و سنتی ساختار شهرداریها و آثار و در این طرح  ضمن بیان ضرورت 
عواقب آن در عقب نگه داشته شدن شهرداریها و به تبع آن کشورمان، و نیز بررسی آنچه  که در 
خارج از مرزهاي کشورمان صورت میگیرد و شهرداریهاي کشورمان در رقابت با آنها باید انجام دهند 

یجاد ساختار اقتصادي تاکید شده است و تنها راه توسعه شهرها را در این و نقش ایفا نمایند بر  ا
.موضوع میداند

براي تحقق ایجاد این ساختار  تشکیالتی و زیر ساخت هاي  قانونی آن ، اهتمام مسئولین کشور 
:خصوصا مراجع ذیل الذکر الزم میباشد

وزارت کشور-1
دبیرخانه کالنشهرهاي کشور-2
سازمان شهرداریها-3
)هاخصوصا مرکز پژوهش(مجلس شوراي اسالمی-4
)خصوصا ادارات کل امور شهرها و شوراها(استانداریها -5
.شوراي استانهاي کشور-6

"والسالم علی التبع الهدي "





:توجیهیمقدمه

ازراخودمفهومروستانشینیاروستاییوشدخواهندشهرنشینجهانمردمتماممیالدي2050سالتاالمللیبینمجامعرسمیآمارطبق
جمعیتکهاستاینآن،مفهومویافتخواهدتحققآنعظیمدرصدنیابد،تحققهمصددرصدفوق،بینیپیشاگر.دادخواهددست

مالیمنابعتکافويعدماماشد،خواهندبزرگکمیبصورتجمعیت،ووسعتنظراز.داشتخواهدافزونیروزرشدنیزایران،درشهرها
نیازبهشهروندان،برايشهرنشینیاستانداردهايحداقلتامینجهتشدخواهدشهرهاساکنینبرايجديمشکالتبروزموجبشهرداریها،

.میباشدشهريمتعددهايپروژهاجرايومالیمنابع

موثربسیارروشهايازیکیمشارکتیگذاريسرمایه.میباشدشهرداريمجموعهازخارجهايسرمایهازمنديبهرهمالی،منابعازیکی
مواجهمشکلباشهرداريبراينیزهاحداقلمالیتامیندرکشورمانشهرداریهايحالیکهدرمیباشدشهريهايپروژهشدندراجرایی

محلمنتظر،عظیممالیمنابعشهرداریها،داخلیساختارازخارجدرنمایند،تامینراخودجاريهايهزینهنمیتوانندبعضاحتیوهستند
بهراشهرداریهاازخارجمالیمنابععظیماقیانوسازايباریکهبتوانندشهروشهرداريمدیرانچنانچههستندگذاريسرمایهبرايمناسبی

استشدهطراحیايگونهبهکشورمانشهرداریهايسیستم.افتادخواهداتفاقنیزشهرهاحوزهدرتوسعهنمایندمتصلشهريهايپروژه
ومالینامهآییندرآنتجلیکهشهرداریهامالینظامهمچنینومیشوند ادارهصنوفوکارخانجاتمردم،ازوصولیعوارضمبنايبرکه

ریزيبرنامه بوالفپاکتمزایده،ومناقصهکارفرمایی،وپیمانکاريسیستمبراساس،میباشد1346مصوبسال شهرداریها،معامالتی سال 
.استشده

شهرداریهايدرگذاريسرمایهامورخاطرهمینبهاستنشدهتعریفمشارکتوگذاريسرمایهبرايجاییشهرداریها،موجودسیستمدر
بهشهرداریهاسطحدرهاییپروژهموردي،بصورتنیزآنازقبلچهگر.میرسددههیکبهحداکثرآنعمرونداشتهچندانیسابقهکشور
سرمایهسازمانشهرداریهابرخیدرچهگر.استنبودهیکپارچهسیستمبصورتهیچگاهاماشدهانداجرامشارکتیگذاريسرمایهروش

شهرداریهاورودنحوهمقرراتوضوابطمشارکت،نامهآئینیا قانونیساختهايزیروجودعدمبدلیلاماآمدهاندبوجودساختارهاسایریاگذاري
ویکپارچهسیستمنبودواست داشتهوجودهمیشهقانونیخالاینونداشتندچندانیتوفیقخصوص بخشبامشارکتیگذاريسرمایهبه

شدهشهريمدیریتهايپروژهدرخصوصیبخشمشارکترشدکنديموجبگذاريسرمایهموضوعخاصالعملدستوروقانونیبستر
مشارکتوگذاريامورسرمایهنامهآیینایراناسالمیجمهورياساسیقانون138اصلازتاسیباوفوقمراتببهعنایتبالذااست

مشارکتبرايخصوصیبخشسیستماتیکجذبومالیمنابعکمبودازشهرداریهارفتبرونجهتشهرداریها
.گرددمیتقدیمشهريهايپروژه

)ابالغی وزارت کشور(شهرداریهامشارکتوگذاريسرمایهامورنامهشیوه

نامهشیوهاصطالحاتمفاهیموتعاریف. 1ماده
سرمایه.الف

.میشوداظهاروتامینشهرداريوکنندهمشارکتیاگذارسرمایهتوسطکهذیلشرحبهمنقولغیرومنقولوغیرنقديونقديازاعممنابعانواعازاستعبارت
توسطمالینوینابزارهايمنابعواعتباراتوتسهیالتواعتباريمالیمؤسساتوسایربانکینظامجملهازمختلفطرقازنقدوجوهبصورتنقديمنابع.1

.شودمیتعهدیاتزریقگذاريسرمایهجریانبهکنندهمشارکتطرفین

،فنیدانش،مواداولیه،یدکیقطعاتوادواتوابزاروابنیهوساختمانوزمینتجهیزات،،آالتماشین:جملهازغیرمنقولومنقولاموال،غیرنقديمنابع.2
.شودمیشاملرامدیریتوها،ایدهتخصصیخدمات



.موسساتوشرکتهاانتقالقابلسهاموسهامسود.3

.منابعسایر.4

کنندهمشارکتیاگذارسرمایه.ب
ومقرراتچارچوبدرشهرداريوخودامکاناتوتواناییازاطالعباکهخارجیوایرانی،غیردولتیودولتیازاعم،حقوقییاحقیقیشخصازعبارتست
.نمایدمیاقدامشهريهايپروژهدرگذاريسرمایهبهمنعقدهقراردادهايوتوافقات

منابعورودوحضورامکانایراناسالمیجمهوريکشورجاريقوانینبراساسکههستندحقوقیوحقیقیاشخاص،خارجیگذارسرمایهازمنظور.تبصره
.نمایندتزریقگذاريسرمایهجریانبهتوانندمیوشدهشمردهمجازآنانمالی

.مشارکتوگذاريسرمایهواحد:ج
شیوهایندرچارچوبشدهتعریفوظایفسبحقانونیمراجعوسطيتشهرداردروندرجایگاهآنتصویبازپسکهشهرداريتشکیالتدرسازمانیجایگاه

دارعهدهرامذکورامورروندوهدایتیگیريهمچنینپوهاسیاستواهدافپیشبردبرايکنندگانمشارکتیاگذارانسرمایههدایتوجذبمسئولیت،نامه
.باشدمی

گذاريسرمایهعالیهیات:د
.میشودگفتهعالیهیاتاختصارهنامهبشیوهایندرکهشهرداريمشارکتوگذاريسرمایهاموردرتصویبوگیريتصمیموسیاستگذاريمرجع

گذاريسرمایهکارشناسیکمیسیون:ه
.شودمینامیده"کمیسیون"اختصاراًنامهشیوهایندرو،داردعهدهبهراگذاريسرمایههايطرحوهاپروژهکارشناسیبررسیمسئولیتکهاستکمیسیونی

ننامهآییایندرنظرمورداهداف.2ماده
.مشارکتوگذاريسرمایهاموردریافتهسامانویکسانوواحدنظاماستقرار.1

.مشارکتفرهنگاشاعهوشهرداريبهمربوطاموردرحقوقیوحقیقیاشخاصمشارکتبستروزمینهآوردنفراهم.2
.هاسرمایهجذبوگذارانسرمایهدرامنیتواطمینانضریبافزایش.3

.شهريامورتوسعهدرحقوقیوحقیقیاشخاصسرمایهواندیشهوفکرازمنديبهرهوکارگیريبه.4

.مشارکتوگذاريسرمایهاموربهمربوطفعالیتهايسازيروانوتسهیلوسازيشفاف.5
.هامشارکتوگذاريسرمایهامورهدفمندوراهبرديمدیریتاعمال.6

.شهرداريبرايپایدارومستمرمالیمنابعتامیندرکارآمدالگويآوردنفراهم.7

.شهرداريگريتصديکاهشجهتتالش8-
.خدماتیوعمومیهايسرانهافزایشجهتتالش9-

هامشارکتوگذاريسرمایهامورساختار.3ماده
مناسبسازمانیساختارایجادبهنسبتمیبایستشهرداريباشدنشدهتشکیلوتأسیسشهرداريمشارکتوگذاريسرمایهسازمانکهشهرهاییدر

.نماینداقدامیکسالحداکثرمدتظرفشهرداریهاقانون54مادهرعایتبامشارکتوگذاريسرمایهجهت

مشارکتوگذاريسرمایهاموربهمربوطهايزمینهوعناوین.4ماده
بافتاولویتباوعمومیفرهنگی،اداري،خدماتی،صنعتی،تجاري،مسکونیهايپروژهاجرايوقیمتارزانمسکناحداثدرمشارکتوگذاريسرمایه1-
مذکورطرحهايهاوپروژهاجرايوطراحی،مطالعهورسمیغیرگاههايسکونتوفرسودههاي
.شهريتاسیساتوتجهیزاتاحداث،بناییزیروروبناییسازيآمادهخدماتارائه2-
جنگلیوسبزفضاهايوپارکهادرعمومیاماکنکلیهوشهربازياحداث،شهريسبزفضاهايتوسعهونگهداري،احداثبهمربوطامور3-
ساختمانیتجهیزاتومصالحتولیدکارگاههايوازکارخانجاتبرداريبهرهواحداث4-
.شهريبرونوشهريدرونمسافروبارعمومینقلوحملهايسامانهازبرداريبهرهواحداث5-
.شهريپسماندهايمدیریتبامرتبطکارگاههايوکارخانجاتاحداث6-

.محیطیزیستآلودگیهايرفعوکاهشوزیستمحیطازحفاظتطرحهاياجرايوطراحی،مطالعه7-

.وابستهسازمانهايوشهرداريشهريخدماتهايپروژهوطرحهابرنظارتواجراء8-
.تبلیغاتیتابلوهايونورپردازي،شهريمبلمان،زیباسازيطرحهايبرنظارتواجراء،طراحی9-

.تاریخیبناهايوبافتهاوفرهنگیمیراث،گردشگريطرحهايازبرداريبهرهونظارت،اجراء،طراحی10-



.اعتباريومالیموسساتوبانکها–داخلیگذارانسرمایهجلبوجذب،مشارکتجهتدرریزيبرنامه11-

بورسبازاردرعرضهقابلبنگاههايوهاصندوقوهابیمهوپولیواسطهبنگاههايواعتباري–مالیمؤسساتتاسیسدرمشارکتجهتریزيبرنامه12-
.مربوطهقوانینبامطابق

طرحهاياجرايجهتمالیموسساتوبانکهامشارکتوواماخذ،مشارکتاوراقانتشار،فاینانسجملهازمجازمالیمنابعازاستفادهجهتریزيبرنامه13-
.شهريتوسعه

.الکترونیکشهرداريوالکترونیکشهروند،الکترونیکشهرعمومیخدماتارائهجهتالزمامکاناتتامینوزیرساختهاایجاد14-

امالكوزمینوابنیهوتجهیزاتوشهروندانازخودمطالباتسایروامتیازات،ساختمانیپروانهصدورهايهزینهوعوارضتواندمیشهرداري-تبصره
..نمایدمنظورشهرداريآوردهعنوانبهومشارکتیروشبهراخوداختصاصی

گذاريسرمایهعالیهیاتترکیب. 5ماده
هیات عالیعنوانتحتزیراشخاصازمرکبهیاتی،شهرداريمشارکتوگذاريسرمایهامورکلیهدرگیريتصمیموگذاريسیاستمنظوربه«عالیهیات

:شودمیتشکیلگذاري سرمایه «
:ازمرکبهیاتایناعضاي

رئیسعنوانبهشهردار.1
شهرداريمالیاموررئیسیامالیاداريمعاون.2
دبیربعنوانگذاريسرمایهامورمسئول.3
شهردارانتخاببهحقوقیامورکارشناسیکنفر.4
شهردارانتخاببهاقتصاديیامالیکارشناسیکنفر.5
شهراسالمیشورايتصویبشهرداروپیشنهادبهخبرهوبصیرکارشناسیکنفر.6
استانداريعمرانیامورمعاونانتخاببهیکنفر.7

شهردارياقداموعملمالكباشندموافقینجزءمالیاموررئیسیامالیاداريمعاونوشهرداراینکهبهمشروطآراءسومدوباعالیهیاتتصمیمات:تبصره
داشتنخواهندراآنتغییرحقراساًٌمادهایندرمذکوراعضايازیکهیچوبودهآناجراییعواملو

گذاريسرمایهعالیهیاتاختیاراتووظایف. 6ماده
.میشودپیشنهادکمیسیونتوسطکهاولویتهاتعیینهمچنینومشارکتوگذاريسرمایهعناوینوموضوعاتتصویب.1

سرمایهطرحهايازیکهررايبفراخوانتركاديمحدوفراخوانیاوعمومیفراخوانطرقازکنندهمشارکتیاگذارسرمایهانتخابفرآیندتصویب.2
مشارکتوگذاري

.آنهادرخصوصتصمیماتخاذوکارشناسیکمیسیونپیشنهاداتبررسی.3

.شرکاءوگذارانسرمایهنهاییانتخاب.4

مشارکتوگذاريسرمایهقراردادهايتصویب.5
.نمایندتفویضدیگرانبهنامهشیوهاینموضوعاتزمینهدرراخوداختیاراتتوانندنمیآناعضايوعالیهیات:تبصره

گذاريسرمایهعالیهیاترئیساختیاراتووظایف. 7ماده
گذاريسرمایهعالیهیاتتصویبازپسآنهااحکامصدوروگذاريسرمایهکارشناسیکمسیوناعضايانتخاب.1
.نامهشیوهایناجرايحسنبرنظارت.2

کارانجامحسنوقراردادهااجرايوانعقادفرآیندبرعالیهنظارت.3
نامهشیوهاینرعایتقراردادباانعقاد.4

مشارکتوگذاريسرمایهجایگاه.8ماده
باشندسازمانفاقدکهشهرداریهاسایردروسازماناینطریقزامشارکتهاوگذاريسرمایهسازمانتاسیسباشهرداريمشارکتهايوگذاريسرمایهامورکلیه

تابعهواحدهايوسازمانها،مناطقازیکهیچشهراسالمیشورايدرنامهشیوهتصویبازپسوشدخواهدمشارکت انجاموگذاريسرمایهواحدطریقاز
کهواحديهریامربوطهکمسیونوگذاريسرمایهمدیریت.ندارندرامشارکتوگذاريسرمایهاموراداريمراحلطییاد و قرارداانعقادحقراساًشهرداري

.شودمیادغاممذکورسازماندرکردندمیفعالیتگذاريسرمایهاموردرقبال
تابعههايواحدوسازمانهاومناطقکارشناسیوانسانیعواملومدیرانهايیتوانمندازاستفادهوانگیزهایجادومشارکتجلبمنظوربه

.هستنداجراقابلزیرمواردشهرداري



.میشودمنظورمنطقهآنايهفعالیتعنوانبهطرحجغرافیاییموقعیتحسبشدهاجرامصوبطرحهايمدیریتیوعملیاتیوياهبرنامبخش.1

.آنهاتشویقوارتقاءجهتعالیهیاتتوسطمشارکتوگذاريسرمایهامردرگذارتأثیرومرتبطانسانیعواملومدیرانعملکردارزیابی.2

.تبصره مشارکتوگذاريسرمایهواحدتابعنامهشیوهاینموضوعوظایفانجامحیثازشهرداريوابستهسازمانهايومناطقگذاريسرمایهواحدهاي1
.بودخواهد

با پیشنهاد امور تابعهسازمانهايومناطقشهرداري،سطحدرمشارکتوگذاريسرمایهامورگسترشوترویجهدفباعملکردارزیابیسیستمونظام.2تبصره
.شودمیگذاردهاجراموردبهگذاريسرمایهعالیهیاتتصویبوسرمایه گذاري

باشهرداريازخارجکارشناساندستمزدوکارشناسیکمیسیوناعضاءالجلسهحقوشهراسالمیشورايتوسطعالیهیاتاعضايالجلسهحق. 3تبصره
.شدخواهدپرداختومحاسبهشودمیابالغدهیاریهاوشهرداریهاسازمانتوسطکهضوابطیبرابروعالیهیاتتصویب
هیاتوسازمانشورايعهدهبرترتیببهمشارکتهاوگذاريسرمایهسازماندرتخصصیکمسیونوعالیهیاتوظایف. 4تبصره
میباشدمدیره
گذارسرمایهانتخابروش. 9ماده

.استپذیرامکانروشسهبهکنندهمشارکتوگذارسرمایهانتخاب
-الف :شرحبدینمراکزاستانهاوکالنشهربرايعمومیفراخوانروشبه: 1
کثیراالنتشارهايروزنامهازیکیدرهملمعااهمیتاقتضايبهنوبتسهتایکازوکشوررسمیروزنامهدرنوبتیکفراخوانآگهی.1
.گرددمنتشرباید

.مشخصاتذکرباخدمتیاکاریاوکاالمقدارونوع.2

انجامیاکاالتحویلدرمعاملهطرفکهموارديدرخسارتمیزانوعملترتیبوخدمتیاکارانجامیاکاالتحویلومحلومدت.3
.نمایدتأخیربعضاًیاکالًخدمتیاکار

.شودتسلیمشدهمهروالكپاکتدروبودهابهامبدونومعینومشخصمبلغحیثازبایدپیشنهاديبهايکهاینتصریح.4

.پیشنهادهاقبولمدت.5
.پیشنهادهاتسلیممحل.6

بهآنرسیدوتحویلبانکدرشهرداريسپردهحساببهنقدصورتبهبایدکهمقطوعطورهنبفراخوادرشرکتسپردهمیزان.7
.شودتسلیمپیشنهادضمیمه

.آناستردادودریافتترتیبومعاملهانجامحسنتضمینمیزان.8

.داردضرورتبرندهبهابالغوفراخوانبرندهتشخیصوپیشنهادهابررسیبرايکهمدتیحداکثر.9

عالیهیأتدرآنهانمایندگانیاپیشنهاددهندگانحضوربودنمجازهمچنینوپیشنهادهاقرائتمحلوساعتوروز. 10
.لزومصورتدرمشخصاتوشرایطبرگوهانقشهفروشیاتوزیعمحل. 11

.باشدمیعالیهیأتتکالیفوشرایطقبولمنزلهبهپیشنهاددادنوفراخواندرشرکتکهنکتهاینتصریح. 12

کاالنوعگرددزیادهزینهمستلزمروزنامهدرآندرجوباشدمفصلشودذکرآگهیدربایدالذکرفوقمواردطبقکهفراخوانشروطکهصورتیدر-1تبصره
شوددرجآگهیدرپیشنهادهاقبولمحلومدتوتحویلمحلومدتومقدارومعاملهموردخدمتیاکاریا
قیدباودریافتراآنازنسخهیکبایدپیشنهاددهندگانکهاینذکروستاموجودآندرمعاملهمشخصاتوشروطشرحوهانقشهکهمعینیمحلتصریحو

.نمایندتسلیموضمیمهخودپیشنهادبهوکردهامضاءقبولی

برسدآگهیدرمقررمدتانقضايازبعدکههاییپیشنهادوسپردهبدونومشروطومبهمپیشنهادهايبهنیستمجازعالیهیأت-2تبصره
.شدخواهدمستردهاسپردهصورتاین،دراستمختارپیشنهادهاتمامیایکرددرودهداثرترتیب

،باشدرسیدهپیشنهادمقررمدتدرصورتیکهدرونمایدتجدیدرافراخوانتواندمیعالیهیأتباشدنرسیدهشنهاديیمقررپمدتدرصورتیکهدر-3تبصره
.نمودخواهدتصمیماتخاذشرحبدینورسیدگیباشدبیشتریایکاینکهازاعمرارسیدههايپیشنهادوشودمیتشکیلعالیهیأت

بهرادهندهپیشنهادعالیهیأتباشدعادلهباشدرسیدهپیشنهادیکفقطکهمورديدرشدهپیشنهادبهايعالیهیأتنظربهصورتیکهدر
هیأتدرنتیجهوشودبهااستعالمنفرسهازحداقلیاتجدیدفراخوانکهکندنظراظهارتواندمیاینصورتغیرو دردونمخواهداعالمفراخوانبرندهعنوان
.گرددمطرح

-الف :شرحبدینشهرداریهاسایربرايعمومیفراخوانروشبه2
کثیرهايروزنامهازیکیدرداقلح) لیعاهیاترئیس(شهردارتشخیصبههفتهیکحداقلفاصلهبهنوبتدودرفراخوانآگهی1-

.گرددمیمنتشرطرحشرحبااالنتشار



پیشنهادهاتسلیموفراخواناسناداخذ،محلپیشنهاداتقبولکار،مهلتانجاممدت2-
بانکیضمانتنامهیاخزانهاسنادونقدصورتبهنباشدکمتربرآوردکلمبلغدرصدپنجازکهايسپردهدادن3-
شدخواهدضبطترتیببهآنهاسپردهنشوندقراردادانعقادبهحاضرهرگاهفراخوانسومودومواولبرندگاناینکهذکر4-
استمندرجفراخواناسناددرمشارکتبهمربوطجزئیاتواطالعاتسایرکهاینذکر5-
.باشدمی،ضرورياستمختارپیشنهادهاازیکهرقبولیارددرعالیهیاتاینکهذکر6-
بیشتریاسهازآنهاصورتیکهررادرسیدهپیشنهادهايوشودتشکیلگردیدهقیدکهفراخوانآگهیدرمقرروقتدربایدعالیهیات7-
صورتدررامراتبوتمدیدرافراخوانبودکمترفقرهسهازرسیدههايپیشنهاداگر تعداد.دهدقراررسیدگیموردومفتوحباشد

موردوبازراهاپیشنهادعالیباشدهیاتفقرهسهازکمترهاپیشنهادتعدادآنکهولومجددفراخواندرنمایدقیدتنظیمیمجلس
وکنداعالمراخودنظرهفتهیکظرفحداکثرهاپیشنهادقرائتروزازاستمکلفعالیهیاتدادخواهدقراراثرترتیبورسیدگی

.بودخواهدتمدیدقابلدیگرروزبیستتاشهردارتصویببامهلتایناستثنائیموارددر
شناسهوسوابقوکاملمشخصاتپاکت الف حاويکهشدهگذاريسرمایهحوزهدبیرخانهتحویلجداگانهبستهدودریشنهاداتپ8-

پیشنهادپاکت ب حاويعالیهیاتتوسطتأییدصورتدرکهباشدمینظرموردطرحگذاريسرمایهدرگذارسرمایهتوانمندي
.شودمیبازگشاییباشداقتصاديوفنیطرحومالی

:بودخواهددعوتنامهارسالباکهشهرداریهاکلیهبرايمحدودفراخوانروشبه:ب
.شودمیتعیینعالیهیاتتصویببهمحدودفراخوان
بازگشاییوجلسهتشکیلتاریخ،دعوتنامهارسالدربایستيمعالیهیات.شودمیتعییننفرسهدعوتنامهارسالجهتافرادتعدادحداقل

.نمایدتجاوزروزپانزدهازنبایدنتیجهاعالمتادعوتنامهارسالتاریخازحالبهر،نمایدقیدراپیشنهادات

:فراخوانتركروشبه:ج
ومشارکتمبلغبهتوجهباصورتایندرنباشدمصلحتبهومیسرعالیهیاتتوجیهیگزارشطبقوتشخیصبهفوقهايروشبهطرحانجاممواردیکهدر

:بودخواهدذیلترتیببهنمایدمیمعینعالیهیاتکهترتیبیرعایتباوشهرداريآورده
داريشهرمعامالتنامهآئیندرمندرجمناقصهتشریفاتتركمقرراتمطابقاستانمراکزوهاشهرکالنهايشهرشهرداریهايدر.1

تهران
.شهرداریهامالینامهآئیندرمندرجمناقصهتشریفاتتركمقرراتمطابقشهرداریهاسایردر.2

:شدخواهداقدامشرحبدینطرفینآوردهخصوصدرفوقروشسهدر:یکتبصره

زمینبهاي.باشدامتیازاتسایروکاربريتغییروپروانهصدورهاي،هزینهزمینشاملشهرداريآوردهچنانچهبوالفحالتدر.1
تغییروپروانهصدورهايهزینهشدوخواهداعالمفراخواندرپایهقیمتبعنواندادگستريرسمیکارشناسارزیابیاساسبر

قیمتدرگذارسرمایهسطث تواحداهايهزینهوگرددمیتعیینتوافقاساسبرنیزامتیازاتسایرومصوبتعرفهطبقکاربري
هیاتتصویببهکههاآوردهاساسبرطرفینالشرکهسهمنسبتگذارسرمایهانتخابازبعدو.شدخواهدمشخصپیشنهاديهاي
شهرداريصالحوصرفهرعایتبامرحلههرازبعدامتیازاتوزمینمالکیتانتقالحالتایندر.گرددمیتعیینرسیدخواهدعالی

.بودخواهدمقدور
وشدخواهدتعیینیکبندمشابهامتیازاتسایروکاربريتغییروپروانهصدورهايهزینهخصوصدرشهرداريآوردهجحالتدر.2

تصویببهکهطرفینتوافقبراساسنیزاحداثهزینهوشهرداريمالکیتحفظباگستريدادرسمیکارشناستوسطشدهتعیینروزقیمتاساسبرزمینبهاي
بودخواهدباشدرسیدهعالیهیات

باشدزمینواحداثهايهزینهگذارسرمایهآوردهوشدباامتیازاتسایروکاربريتغییروپروانهصدورهايهزینهفقطشهرداريآوردهکهحالتیدر:2تبصره
کارچنانچه،بهافهرستاساسبراحداثهزینهوامتیازاتسایرومصوبتعرفهطبقکاربريتغییروپروانهصدوريهاهزینهوبودهفراخوانبدونتوافقانجام

عالیهیاتتصویبوگذارسرمایهموافقتبافنیواحدطرفازنظرموردخدمتیاکارواحدعادلهبهايباشدنشدهتعیینوبینیپیشبهافهرستدرخدمتیا
مشخصپروژهازطرفینالشرکهسهمنسبتعالیهیاتتصویبازپسوشدهتعییندادگستريرسمیکارشناسارزیابیبراساسزمینيشد و بهاخواهدتعیین
.شدخواهد
بودخواهدعملمبنايذیربطمعامالتیومالینامه،آییننشدهتعیینحکمینامهشیوهایندرکهموضوعاتیدر:3تبصره
نظارتواجراروش. 10ماده
:باشدمیقراردادطرفینتفاهموتوافقتابعمواردسایرشود،رعایتوشدهذکرمشارکتوگذاريسرمایهقراردادهايمتندربایدزیرنکاتوموارد
آنهاقانونیاقامتگاهوقراردادطرفینمشخصات1-
آناجراينحوهوقراردادموضوع2-



قراردادازحاصلمنافعتقسیمنحوهوطرفینسهمقرارداد،تعیینمبلغ3-
آنزمانبنديومراحلقرارداد،اجرايمدت4-
.باشدمیطرفینازیکهرعهدهبرکهاقداماتیواموروطرفینتعهدات5-

.قراردادبهمتعلقهبیمهوعوارضمالیات،قبیلازقانونیکسورپرداختدرمتعهدطرفعنوانبهقراردادطرفتعیین6-

تعهدطرفینازیکهربرايتعهداتانجامدرکاستییاوتعهداتانجامدرتاخیریاخودداريازناشیخسارات7-
آنفرآیندوقراردادفسخشرایط8-

:شهرداريمشارکتوگذاريسرمایهامورادارهوظایف. 11ماده
رسانیاطالعوگذاريسرمایهفرصتهايایجادبرايفنیواقتصاديکلیوجامعاطالعاتباهمراهگذاريسرمایهموردهايپروژهوطرحهاحاويبستهتهیه.1

گذارسرمایهجذببراي
تعهداتیکلیهپیگیريومشارکتیوگذاريسرمایهحهايطراجرايدرتسریعبراياداريموانعرفعوگذاريسرمایهقراردادهايانعقادجهتالزممجوزاخذ.2
.استگرفتهبعهدهقراردادبامطابقشهرداريکه

.شهرداريطرفازکافیامکاناتوتسهیالتاعطايپیشنهادوگذاريسرمایهتشویقوترغیببرايمناسببستروزمینهایجاد.3

.گذاريسرمایهامورانجامجهتهگذارانسرمايبینرقابتایجادبرايبرابرشرایطآوردنفراهم.4
.شهرداريتابعهواحدهايووابستههايشرکتوهاسازمانومناطقباهماهنگیادایج5.

.آنهااجراينحوهگیريپیوعالیهیاتمصوباتابالغ.6
.عالیهیاتوکمیسیونبهارائهجهتگذاريسرمایهامورروندازماهانهوجامعگزارشتهیه.7

.طرحهامعرفیوگذارانسرمایهجلببرايتبلیغاتانجام.8

.شهرداريتابعواحدهايومناطقازهگذاريسرمايامورعملکردگزارشاخذ.9

وزارتبهنیازفراخوررابهگذاريسرمایهفرصتهايوبستههمچنینوگذاريسرمایهامورساالنهعملکردگزارشاستموظفشهرداري. 12ماده
.نمایدارسالوتهیه)دهیاریهاوشهرداریهاسازمان(کشور
.استاالجراءالزمشهرداريبرايشهراسالمیشورايتصویبوکشوروزارتتوسطابالغازپستبصرهدوازدهومادهسیزدهدرنامهشیوهاین. 13ماده



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

تعاریف و مفاهیم . 1ماده 

شیوه نامه سرمایه گذاري. الف 

.مقرراتی که بمنظور تفسیر و بیان نحوه اجرا و نظارت بر حسن اجراء و تنظیم امور داخلی جریان سرمایه گذاري و مشارکت ابالغ می شود 

سرمایه.ب 

:شودکننده و شهرداري تامین و اظهار میگذار یا مشارکتمنابع اعم از نقدي و غیرنقدي و منقول و غیر منقول به شرح ذیل که توسط سرمایهعبارت است از انواع 

ین مالی که توسط طرفین ومنابع نقدي بصورت وجوه نقد از طرق مختلف از جمله نظام بانکی وسایر مؤسسات مالی اعتباري مورد تائید و تسهیالت و اعتبارات و منابع ن. 1
.شودگذاري تزریق یا تعهد میکننده به جریان سرمایهمشارکت

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

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

.سایر منابع اعم از هدایا و هبه . 4

هاي صدور پروانه ساختمانی ، امتیازات و سایر مطالبات ، تجهیزات و ابنیه و زمین و امالك اختصاصی خود را در انواع روشهاي سرمایه تواند عوارض و هزینهشهرداري می. 5
.. ي و مشارکتی به عنوان آورده خویش منظور نمایدگذار

یا طرف مشارکت یا شریکگذار یا مشارکت کنندهسرمایه. ج

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

گذار یا مشارکت کننده خارجی ، اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که براساس قوانین جاري کشور جمهوري اسالمی ایران ، حضور و ورود منابع منظور از سرمایه.تبصره 
قانون تشویق و حمایت از 6که سرمایه گذاران خارجی باید مجوز ماده است بدیهی . در ایران فعالیت نمایندتوانند در امر سرمایه گذاريمالی آنان مجاز شمرده شده و می

.سرمایه گذاري خارجی را اخذ و ارائه نمایند

گذاري و مشارکتواحد سرمایه: د

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

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

گذاريهیات عالی سرمایه: ه 

.شهرداري که در این شیوه نامه به اختصار هیات عالی گفته میشودگذاري و مشارکتمرجع سیاستگذاري و تصمیم گیري و تصویب در امر سرمایه



گذاري کمیسیون کارشناسی سرمایه: و

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

فراخوان: ز

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

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

ي ومشارکت ،بدون انجام فراخوان  ویا پذیرش  عبارت است از انتخاب مستقیم  سرمایه گذاران و عالقمندان به  سرمایه گذار: تعریف ترك تشریفات فراخوان.3
.مستقیم تقاضاهاي سرمایه گذاري و مشارکت به ترتیبی که در این شیوه نامه مشخص میگردد

:انواع فراخوان. 4

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

با اعالم درصد پایه-

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

فع شهرداري 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 ن
.اعالم نماید بعنوان شخص برنده برگزیده و اعالم میشود

درصد را پیشنهادنماید بعنوان برنده اعالم میشود و برعکس اگر سهم الشرکه طرف اگر سهم الشرکه شهرداري بعنوان درصد پایه اعالم شود شخصی که بیشترین
ایر شرایط در پاکت مشارکت فرضی بعنوان درصد مشارکت اعالم شود شخصی که کمترین درصد را اعالم نماید بعنوان برنده فراخوان انتخاب میشود البته با لحاظ س

.الف

بدون اعالم درصد پایه-

:ز فراخوان به دو شکل قابل انجام استاین نوع ا

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

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

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



درصد پایه یا محاسبات  اعالم نمیشود بلکه صرفا شناسایی بهترین طرح و شناخت مناسب ترین در این روش ، نه از سوي شهرداري و نه از سوي شرکت کنندگان ، 
.شریک مطرح میباشد

براي انجام پروژه حاضر شهرداري کلیات پروژه را طی فراخوانی اعالم مینماید و شرکت کنندگان با ارائه مدارك و اسناد الزم اوال نسبت به اثبات توانمندي  خویش
ک مشترکا اقدام به ینمایند  ثانیا طرح مورد نظر خود را ارائه مینمایند و شهرداري  بابرسی الزم نسبت به انتخاب شریک  اقدام مینماید و سپس با همان شریاقدام م

.  ارزیابی آورده ها و تعیین سهم الشرکه ها مینمایند

.انتخاب سرمایه گذار یافراخوان سرمایه گذاري تلقی نمیشودفراخوان هایی که صرفا براي انتخاب طرح میباشد جزو روشهاي: تبصره 

شیوه نامهاهداف .2ماده 

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

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

. 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 مشارکتامور سرمایهشفاف سازي ،  تسهیل و روان سازي فعالیتهاي مربوط به. 5

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

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

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

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

زمینه هاي سرمایه گذاري و مشارکت. 3ماده 

فرسوده و با اولویت بافت هاي .. سرمایه گذاري و مشارکت در مسکن ارزان قیمت ، تجاري ، مسکونی ، صنعتی ، خدماتی ، اداري ، فرهنگی ، گردشگري ،ورزشی و. 1
.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

.احداث سالنهاي ورزشی . 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

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

. طراحی ، اجراء ، نظارت و بهره برداري از طرحهاي گردشگري. 11

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

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

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

.اجراي طرحهاي مربوط به  شهر الکترونیک ، شهروند الکترونیک و شهرداري الکترونیک. 15

گذاريسرمایههیات عالی ترکیب .4ه ادم

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

: اعضاي این هیات مرکب از

شهرداربعنوان رییس هیات عالی سرمایه گذاري.1
رییس شوراي اسالمی شهر .2
نماینده فرمانداري.3
معاون اقتصادي و سرمایه گذاري شهردار .4
معاون شهرسازي و معماري شهردار.5
یک نفر دیگرازاعضاء شوراي اسالمی شهر باانتخاب آن شورا .6
.مدیر امور سرمایه گذاري بعنوان عضو ودبیر هیات عالی.7

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

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

عالی سرمایه گذاريهیاتوظایف و اختیارات.5ماده 

.گذاري پیشنهاد میشودگذاري و مشارکت و همچنین تعیین اولویت موضوعاتی که توسط کمیسیون یا اداره سرمایهتصویب موضوعات و عناوین سرمایه.1
.صدور مجوز فراخوان .2
.بررسی پیشنهادات کمیسیون کارشناسی و اتخاذ تصمیم در خصوص آنها.3
.بازگشایی پاکت ب فراخوان عمومی .4
. مشارکتانتخاب سرمایه گذار یا مشارکت کننده از طرق فراخوان عمومی ، فراخوان محدود و یا ترك فراخوان براي هر یک از طرحهاي سرمایه گذاري و .5
.و مشارکت تصویب پروژه هاي سرمایه گذاري.6

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



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

عالی سرمایه گذاريهیات رئیسوظایف و اختیارات.6ماده 

.صدور احکام  اعضاء هیات عالی سرمایه گذاري و کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاري و مشارکت .1
.نظارت بر حسن اجراي شیوه نامه .2
. ادها نظارت عالیه بر فرآیند انعقاد و اجراي قرارد.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 .7ماده 

اعضاء کمیسیون: الف

)رییس کمیسیون( معاون اقتصادي و سرمایه گذاري شهردار -1
)عضو و دبیر( سرمایه گذاري مدیر امور -2
کارشناس مسئول شهرسازي-3
کارشناس مسئول عمران -4
کارشناس مسئول حقوقی-5
کارشناس مسئول مالی-6
کارشناس مسئول حراست-7
کارشناس مسئول امالك-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 گذاري ایجاد نشده .ترکیب میتواند در شهرهاي مختلف حسب مقتضیات شهر و درجه شهرداري متفاوت باشداین .تبصره
.باشد به جاي ایشان معاون اداري و مالی شهردار عضو و رییس کمیسیون خواهد بود

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

وظایف کمیسیون :  ب

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

.شیوه نامه 
.ارائه نظرات کارشناسان نسبت به طرحهاي ارائه شده از طرف هیات عالی- 3
.رکت و سرمایه گذاري به هیات عالی ارائه پیشنهادات درخصوص حوزه فعالیتهاي مشا- 4
.تدوین و پیشنهاد شرایط اختصاصی براي پروژه ها- 5
.بررسی بسته هاي سرمایه گذاري و مشارکت ارائه شده از طرف اداره سرمایه گذاري و تعیین سهم الشرکه طرفین- 6
.بررسی پیش نویس  برخی از قراردادهاي ارجاع شده از طرف مدیریت سرمایه گذاري - 7
.بررسی فرآیندهاي انجام پروژه هاي سرمایه گذاري و مشارکت و ارائه طریق جهت تسهیل وتسریع فرآیندها- 8
.بازدید و معاینات محلی از طرحها و پروژه هاي مشارکتی و سرمایه گذاري- 9
.اي سرمایه گذاريبررسی کارشناسی ارزیابی هاي انجام شده براي عناصر مشارکت و سهم الشرکه ها وپیشنهاد مشوق ه- 10



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

امور سرمایه گذاري و مشارکت.   8ماده 

از طریق جایگاه تعریف شده براي امور سرمایه گذاري انجام خواهد شد و پس از تصویب شیوه نامه در ه گذاري و مشارکت در شهرداري بصورت متمرکزکلیه امور سرمای
. را ندارندشوراي اسالمی شهر ، هیچ یک از واحدهاي تابعه شهرداري راساً حق انعقاد قرارداد یا انجام مراحل استصوابی امور سرمایه گذاري و مشارکت

:هاي مدیران ، عوامل انسانی و کارشناسی واحدهاي تابعه شهرداري ، موارد زیر قابل اجرا هستندبه منظور جلب مشارکت و ایجاد انگیزه و استفاده از توانمندي-
.شوندهاي آن منطقه منظور میفعالیتاي و عملیاتی و مدیریتی طرحهاي مصوب اجرا شده ، حسب موقعیت جغرافیایی طرح به عنوان بخش برنامه- 1
.  گذاري مناطق و سازمانهاي وابسته شهرداري از حیث انجام وظایف موضوع ، تابع این شیوه نامه خواهند بودواحدهاي سرمایه- 2
گذاري شهرداري خواهد امور سرمایهگذاري و مشارکت در سطح شهرداري، مناطق و سازمانهاي تابعه  در اختیار مدیرسازماندهی، ترویج و گسترش امور سرمایه- 3

. بود
گذاري شهر، حاوي  مدل توسعه شهر 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 ظرفیت و اسناد باالدستی اقدام نمایدگذاري در راستاي توسعههاي سرمایهها و فرصتها، پتانسیل،نیازهاي شهر و شهروندان، سرانه
گذاري از طریق کارشناسان شهرداري نسبت به انجام مطالعات و تهیه بسته مشارکتی اقدام گذاري و مشارکت، مدیریت امور سرمایهسرمایهاطلس جامعتا زمان تهیه . تبصره

.خواهند نمود

ترکیب هیئت ارزیابی. 9ماده 

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

)خبره در قیمت گذاري ساخت ( کارشناس عمران از شهرداري-
)خبره در قیمت گذاري ملک و سرقفل و اجاره( کارشناس امالك از شهرداري -
.تري با گرایش عمران و خبره در قیمت گذاري ابنیه و ملک و سرقفلکارشناس رسمی دادگس-
: تبصره -

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

.الطرفین به انتخاب طرفین مشارکت در خصوص ارزیابی انجام یافته اعالن نظر خواهند نمود که براي طرفین قرارداد الزم االجرا می باشد

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

. ابی حداکثر تا یکسال داراي اعتبار می باشدقیمت هاي اعالم شده از سوي هئیت ارزی. 2توضیح 

در مدت زمان مصوبات کمیسیون کارشناسی و مجوز صادره از سوي هیت عالی سرمایه گذاري براي فراخوان وانتشار اولین آگهی فراخوان در روزنامه می بایست. 3توضیح 
.ا مجدداً بایستی توسط هئیت ارزیابی بررسی و مشخص شود اعتبار تعیین شده براي ارزیابی انجام پذیرد ، در غیر اینصورت آورده ه

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

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

گذارروش انتخاب سرمایه. 10ماده 

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

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



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

وانترك فراخ) ) ج

مفاد فراخوان . 11ماده 

)با درصد پایه و بدون درصد پایه( فراخوان عمومی: الف

اعم از محلی یا کشوري یا خارجی منتشر میشود و کثیراالنتشارهايدر یکی از روزنامهبه فاصله حداقل یک هفته و حداکثر دو هفته عمومی تا دو نوبتفراخوان.1
. از زمان چاپ اولین آگهی تا اتمام مهلت پذیرش اسناد نباید از یک ماه تجاوز نماید و حداقل آن هفده روز است

اسناد فراخوان  در روش فراخوان  با در ) براي روش ساخت ، بهره برداري و تحویل ( آورده و سهم الشرکه پایه طرفین و طول دوران مشارکت نوع و مقدار ذکر .2
.درصد پایه الزامی است

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

) سرمایه گذاري و تصویب هیات عالی 
.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
بط خواهد شد ذکر اینکه برندگان اول و دوم و سوم فراخوان هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ، در صورت تصویب هئیت عالی، سپرده آنها به ترتیب ض.9

که حاوي ›› الف‹‹تسلیم دبیرخانه سرمایه گذاري می گردند که در صورت تائید پاکت ›› ب ‹‹و ›› الف ‹‹ بسته جداگانه تحت عنوان پاکت 2ی پیشنهادات ط.10
می که پیشنهاد درصد مشارکت را شامل›› ب‹‹مشخصات کامل ، سوابق و شناسه توانمندي سرمایه گذار در پروژه مطروحه توسط کمیسیون کارشناسی ، پاکت 

گردد در هیات عالی مورد بازگشایی قرار خواهد گرفت 
.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
.دیر سرمایه گذاري شهرداري در یکی از روزنامه هاي محلی یا ملی یا بین المللی توسط این شهرداري انتشار خواهد یافت آگهی فراخوان بنا به تشخیص م.13
.هیچ الزامی براي انتشار آگهی فراخوان در روزنامه رسمی کشور وجود ندارد .14

باشد ، متقاضیان می توانند 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 مدارك دریافتی را به مدارك خود ضمیمه و ) پورتال رسمی(با مراجعه به محل تعیین شده یا وب سایت 

.نمایندتسلیم 

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

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

ماه از زمان اتمام دریافت پیشنهادات فراخوان انجام یافته  و معرفی آن به هئیت عالی3شناسایی سرمایه گذار از طریق ترك تشریفات  حداکثر به فاصله - 1

تجدید فراخوان طی یک یا چند نوبت- 2

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

فراخوان محدود: ب 

.سقف ریالی فراخوان هاي محدود به استناد مصوبه شوراي اسالمی شهر خواهد بود.1



با تخصص مربوط به پروژه و با انتخاب هیات عالی دعوتنامه ارسال خواهد شد و از تاریخ ) اعم از حقیقی و حقوقی(در این فراخوان حداقل براي سه شخص .2
.خواهد نمودجهیاعالم نتروز بعد 15ارسال آن تا وصول پیشنهادها، حداکثر دو هفته زمان تعیین می گردد و هیت عالی نیز ظرف مدت  

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

ترك فراخوان : ج 

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

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

اختیارات مالی.12ماده 

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

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

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

ریال به شوراي اسالمی.... یشتراز رقم ب

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 

هیئت عالیریال  به ..... در ترك تشریفات فراخوان  تا رقم - 3

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

ریال به شوراي اسالمی.... بیشتراز رقم 

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

مفاد قرارداد . 13ماده 

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



مشخصات طرفین قرارداد و اقامتگاه قانونی آنها- 1
موضوع قرارداد و نحوه اجراي آن- 2
مبلغ قرارداد،تعیین سهم طرفین و نحوه تقسیم منافع حاصل از قرارداد- 3
مراحل و زمانبندي آن مدت اجراي قرارداد،- 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
.درآمد هریک از طرفین می باشدمالیات بر ارزش افزوده ناشی از قرارداد بر اساس میزان درصد - 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

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

نظارت. 14ماده 

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

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

و مشارکتسرمایه گذاري مدیریت وظایف . 15ماده 

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

. براي جذب سرمایه گذار با مشارکت یا واگذاري به بخش خصوصی خارج از مجموعه شهرداري و یا مراکز پژوهشی
کتی و پیگیري کلیه تعهداتی اخذ مجوز الزم جهت انعقاد قراردادهاي سرمایه گذاري و رفع موانع اداري براي تسریع در اجراي طرحهاي سرمایه گذاري و مشار.3

.که شهرداري مطابق با قرارداد بعهده گرفته است 
.ایجاد زمینه و بستر مناسب براي ترغیب و تشویق سرمایه گذاري و پیشنهاد اعطاي تسهیالت و امکانات کافی از طرف شهرداري.4
.داريهاي وابسته و واحدهاي تابعه شهرها و شرکتایجاد هماهنگی با مناطق و سازمان.5
.گیري نحوه اجراي آنهاابالغ مصوبات هیات عالی و پی.6
.گذاري شهرداري  شامل اقدامات ، فرصت ها، تهدیدهاو آسیب شناسی و ارائه آن به شهردارتهیه گزارش هاي دوره اي سه ماهه از روند امور سرمایه.7
.انجام بازاریابی  براي جذب سرمایه گذاران و معرفی طرحها.8
.گذاري از کمیسیون، مناطق و واحدهاي تابع شهرداريعملکرد امور سرمایهاخذ گزارش .9

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

گزارش عملکرد. 16ماده

. شش ماهه جهت ارائه به شوراي اسالمی شهر به شهردار ارائه نمایدمدیریت سرمایه گذاري شهرداري موظف است گزارش عملکرد امور سرمایه گذاري را در قالب گزارش 
.شاخص هاي ارائه این گزارشات با هماهنگی واحد برنامه ریزي و توسعه شهرداري و یا کمیسیون  کارشناسی تعریف و عرضه می گردد

از بسته هاي مشارکتی و فرصتهاي سرمایه گذاري را به فراخور نیاز به وزارت شهرداري میبایست ،گزارش  عملکرد یکساله خود  در زمینه سرمایه گذاري و نیز تعدادي-
.و نیز اداره کل شهر و شوراهاي استانداري و نیز فرمانداري تهیه و ارسال نماید) سازمان شهرداریها و دهیاریها(کشور 



مرجع حل اختالف .17ماده 

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

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

).به شرط تصویب در هیئت عالی( حضور نماینده یا خود سرمایه گذار درمرحله دوم طرح موضوع در کمیسیون کارشناسی مندرج در ماده هفت این شیوه نامه با-

درمرحله سوم طرح موضوع در هیات عالی با حضورخود سرمایه گذار-

.در مرحله چهارم طرح موضوع در شوراي اسالمی شهر-

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

.الزم االجراء است.... راي شهرداري  ب.... و تایید فرمانداري شهرستان ..... ماده پس از تصویب شوراي اسالمی شهر 18این شیوه نامه در .18ماده 


