
)91-95پنجساله (شهرداري تبریز گذاري و مشارکت امور سرمایه حوزه پیشنهادي برنامه 

: مقدمه 

ــر عــوارض وصــولی از شــهروندان     ــی ب ــالی کــه مبتن ــامین م ســاختار سیســتم ســنتی شــهرداري در حــوزه ت
انجام رسیده ه ح شهرداریها بمی باشدجوابگوي نیازهاي شهر نمی باشد طی تحقیقی که در سالهاي اخیر در سط

و نیازهاي واقعی شهر جهـت رسـیدن بـه    ) بودجه ساالنه(است نشانگر این است که مابین درآمدهاي شهرداریها 
همواره ده برابر اختالف وجود دارد تکرار این اختالف در سالهاي متمادي شهرنشینی استانداردهاي ترین حداقل

شهرهاي یافتگی توسعه به عدم ا و نیازها می باشد که می توان از آن موجب ایجاد شکاف عظیمی مابین درآمده
می گنجند ولی از حیـث  ›› شهر ‹‹شهرهاي کشورمان از نظر جمعیت و وسعت در تعریف .اشاره نمود کشورمان 

. اولیه شهرنشینی فاقد مشخصه شهري می باشنديدستیابی به استانداردها
شهرداریهاي کشورمان نمی توان شهرها را مدیریت نمود بلکه می توان تنها مدهاي فعلیآبه بیان ساده تر، با در

. به نگهداري فضاي سبز و تنظیف و رفت و روب شهر اکتفا نمود
جهت برون رفت از چنین وضعیتی می بایست از حصار آهنی سیستم مالی سـنتی شـهرداریها عبـور نمـود و بـه      

ز شهرداریها دست یافت و هر مدیري که بتوانـد از اقیـانوس منـابع    اقیانوس عظیم و بی کران منابع مالی خارج ا
. مالی خارج از شهرداري باریکه اي به بیابان پروژه هاي شهري باز نماید نتایج مطلوب آن را شاهد خواهد بود

کـه  ازمند برقراري سیستمی نوین در عرصه تامین مالی می باشدیبهره مندي از منابع مالی خارج از شهرداریها ن
در کنار ساختار موجود شهرداري می ›› سازمان سرمایه گذاري ومشارکت ‹‹ تشکیل ساختاري مجزا تحت عنوان 

. باشد

هسرمایه گذاري به ازاء هر واحـد سـرمای  ثراهمیت امور سرمایه گذاري به حدي است که برابر فرمول ضریب تکا
یان پولی و مالی ایجاد شـده بواسـطه سیسـتم سـرمایه     ی افزایش پیدا می کند و جرملپنج واحد در آمد ؛ گذاري 

گذاري مشارکتی موجب ایجاد رونق در کسب و کار شهر خواهد شد که از آثار مستقیم ان می توان بـه افـزایش   



ن میتوان به افزایش ضریب آاز آثار غیر مستقیم ... اقباً کاهش نرخ بیکاري و عتدرآمد ملی، افزایش اشتغالزایی و م
. اشاره نمود... و جرم و جنایت و بزهکار کاهش فقر ، کاهش ماعی، امنیت اجت

شـهر مهـم و   3ي ملی، منطقه اي و جهانی و با اقتصاد مدرن و یکـی از  تبریز، کالنشهري با عملکرد: 13ماده 
.برتر منطقه 

هوشمند وجهانی و تبریز، شهري دانش پایه-

از استانداردهاي جهانی با محیط زیست پایدار و رفاه عمومی راك فراتتبریز، شهري سالم، پویا، روان، ایمن و پ-
 .

. تبریز، شهري سرسبز، زیبا، شاداب و سرزنده با فضاهاي عمومی متنوع و گسترده -

. تبریز، شهري امن و مقاوم در برابر انواع آسیب هاي طبیعی و سوانح و مخاطرات -

.اسالمی براي رشد و تعالی انسان –تبریز؛ شهري با اصالت و هویت ایرانی-

. ها در برخورداري شهروندان از مواهب توسعه و پیشرفت شهريیتبریز، شهري داراي کمترین نابرابر-

ی شهروند مشارکت جو در مدیریت شهر ومشارکت و سـرمایه گـذاري در پـروژه    جهانشهروند تبریزي، الگوي -
. هاي شهري

. امیدوار، ساعی، قوي، نوآور، خالق، کارآفرین و مشارکت پذیرشهروند تبریزي، آینده نگر،-

: اهداف 

با استفاده از استقرار ساختار و سیستم سـرمایه گـذاري مشـارکتی در    1395دستیابی به چشم انداز تبریز 

. م منابع مالی و فکري خارج از شهرداريظیشهرداري و بهره مندي از اقیانوس ع

:راهبردهاي توسعه 

چشم انداز: 143ماده 



اري شـهرد تدوین شده بـراي مجموعـه   91-95ین مالی و فکري براي کلیه طرحها و برنامه هاي تبریز تام

تبریز به گونه اي که هیچ یک از طرحها و برنامه هاي تدوین شده، بدلیل کمبود منابع مـالی و فکـري دچـار    

. تحقق یابد95نقص و رکود نشوند تا اهداف و چشم انداز تعریف شده براي تبریز 

:144ماده 

.شرکت در نمایشگاههاي داخلی و خارجی به منظور عرضه بسته هاي مشارکتی -

.حضور در همایش هاي مرتبط با سرمایه گذاري به منظور پرزنت بسته هاي مشارکتی -

برگزاري نمایشگاه و همایش در داخل و خارج کشور به منظور معرفی فرصت هاي سرمایه گـذاري  -

.ارکتی شی بسته هاي مشهر تبریز و بازاریاب

برگزاري فراخوان عمومی پروژه هاي مشارکتی در دو سطح در داخل و خارج کشور بطـور مرتـب   : 145ماده 

تخصصـی در  شناسایی گردیـده و آگهـی فراخـوان بصـورت     هر ساله در چندین نوبت، بطوریکه بازار هدف 

.جامعه هدف انتشار یابد 

ایه گذاري و مشارکت شهر تبریز به منظور ایجـاد سیسـتم مـنظم جهـت     تاسیس سازمان سرم: 146ماده 

سـرمایه گـذاري و   برنامه ریزي هدایت، کنترل و نظارت بر امور سرمایه گذاري و طی مراحل مختلف پروسه 

. در یک سازمان تخصصیانجام امور مرتبط

بازاریابی پروژه ھای مشارکتی : ١۴۴ماده 

فراخوان: ١۴۵ماده 

سازمان سرمایھ گذاري:١۴۶ماده 



ز و رفع نواقص، اشکاالت و کوتاه مطالعه وضع موجود و پروسه سرمایه گذاري در شهرداري تبری: 147ماده 

پرونـده هـاي ارجـاعی بـه     در نمودن و تسریع در پروسه مربوطه خصوصا تمهیـدات الزم جهـت تسـریع    

. روز به شهرداري واصل گردد5که نهایتاً راي نهایی کمیسیون کمتر از مدت 5کمیسیون ماده 

طلس سرمایه گذاري شهر تبریز و شناسایی و انجام مطالعات طرح جامع سرمایه گذاري و تهیه ا: 148ماده 

. ء پتانسیل ها و فرصت هاي سرمایه گذاري و تعیین مسیر حرکت قطار سرمایه گذاري در این شهرحصاا

نها را به روش سـرمایه  آلیست عناوین پروژه هایی که مجموعه شهرداري تبریز می تواند تهیه : 149ماده 

شارکت نماید و بطوریکه در طول برنامه پنجساله در ابتداي هر سال ایـن  انونی مقگذاري مشارکتی از طریق 

. بازبینی گردیده و به روز رسانی شده و به پروژه هاي آن افزوده شود) سبد پروژه ها(لیست 

از طریـق مهندسـین مشـاور    ) سبد پروژه هاي مشارکتی(هر یک از پروژه هاي موجود در لیست : 150ماده 

در هر بسته مشارکتی می بایست . صفر مطالعه و طراحی گرددزدر حد فاو یا کارشناسان شهرداري ذیصالح 

: موارد زیر لحاظ گردد

مطالعات پروسھ: ١۴٧ماده 

مطالعات طرح ١۴٨ماده 

سبد پروژه ھای مشارکتی: ١۴٩ماده 

بستھ ھای تھیھمطالعھ و : ١۵٠ماده 
مشارکتی



مزایا و معایـب اجـراي پـروژه،    ، تاثیر اجراي پروژه بر شهر و بافت منطقه، تعریف پروژه، مکان یابی دقیق

لـزوم  یکی، تحلیل اجتماعی، بررسـی ضـرورت و  امکان سنجی، تحلیل مالی، تحلیل شهر سازي، تحلیل تراف

. مکان، تعیین روش مشارکت، تهیه اسناد فراخوانااجراي پروژه، آنالیز مالی و فنی طرح در حد 

براورد تقریبی آورده ها و سهم الشرکه ها، نحوه مشارکت ، فرموالسیون و نحوه محاسبات ، بررسی مالیکت (

گذار بر پروژه، بررسی تاثیرات محیطی اجراي پروژه، بازار هدف، نقش و وضعیت ملکی، بررسی عوامل تاثیر

). پروژه در توسعه و رشد شهر

، تأمین مـالی بـا همکـاري    شهري برگزاري دوره هاي آموزشی مرتبط با سرمایه گذاري، اقتصاد : 151ماده 

.شهرداري ارشناسیدانشگاهها و مراجع و مراکز فعال در این زمینه براي کلیه سطوح مدیریتی و ک

ایجاد سیستم و زیرساخت قانونی براي امور مشـارکت در شـهرداري، تهیـه و تـدوین لـوایح و      : 152ماده 

.مند براي فعالیت سرمایه گذاراننانونی تواقایجاد محیط ذیربطتصویب آن در مراجع

ان و کارشناسان شهرداري از پروژه شهر و مدیراسالمی ه شهردار و اعضاء شوراي البازدید هرس: 153ماده 

هاي منحصر به فرد اجراء شده یا در حال اجراي شهرهاي پیشرفته دنیا و آشنایی بـا روشـهاي مشـارکت و    

.نحوة اجراي پروژه هاي مشارکتی در دنیا

آموزش : ١۵١ماده 

قوانین : ١۵٢ماده 

بازدید : ١۵٣ماده 



يواگذاري برخی پروژه ها به سرمایه گذارانی که مستقیماً بـه شـهردار  برايي تمهیداتیربرقرا: 154ماده 

ئـین نامـه هـا و ضـوابط و     آمراجعه نموده اند بدون رعایت تشریفات فراخوان و پیش بینی این موضـوع در  

.ررات مربوطهقم

جلوگیري از دخالـت هـاي بـی    جهتبرقراري تمهیدات قانونی و تدوین و تصویب مقررات الزم : 155ماده 

.ر، عقد قرارداد و اجراي پروژهمورد سایر اشخاص و ادارات در مراحل مختلف انتخاب سرمایه گذا

.تصویب و اجرایی نمودن مقررات الزم حسب حمایت از سرمایه گذاران در حوزه شهر: 156ماده 

برقراري سیستم تشویق در مجموعه شهرداري به منظور ارج نهادن به فعالیـت و تـالش و پـی    : 157ماده 

سرمایه گذاري، گره گشایی ؛ يساز توسعه فعالیت هاکارکنان، مدیران شهرداري که زمینهعده از گیري آن 

ــذار       ــرمایه گـ ــذب سـ ــذاري و جـ ــرمایه گـ ــور سـ ــریع در امـ ــارکتی، تسـ ــاي مشـ ــده هـ از پرونـ

.شده اند

برقراري سیستم پیشنهادات در مجموعه شهرداري در حوزه امور سرمایه گذاري و اعطاء تشویق : 158ماده 

ی که پیشنهاد طرح یا برنامـه اي جهـت توسـعه امـور سـرمایه      یرنقدي به کسانغوا متیاز و پاداش نقدي و 

.گذاري یا رفع گره از هریک از پروژه ها و تسریع در امور مربوطه نمایند

اخوان ترك فر: ١۵۴ماده 

عدم مداخلھ: ١۵۵ماده 

حمایت: ١۵۶ماده 

تشویق ١۵٧ماده 

سیستم پیشنھادات : ١۵٨ماده 

كارگزاري: ١۵٩ماده 



مجوز تأسیس کارگزاري امور سرمایه گذاري به بخش خصوصی در داخل و خارج از کشور ياعطا: 159ماده 

تی شهرداري و تهیه و تنظیم و تدوین و تصویب آئین نامه جهت بازاریابی سبد پروژه ها و بسته هاي مشارک

.و اساسنامه مربوطه

ـ مجهز نمودن ادارات و واحدهاي سرمایه گذاري به تجهیزات اداري و مبلمـان و اثاثیـه و ما  : 160ماده  ین ش

.ن امور سرمایه گذاري ادر خور شآالت و ساختمان مناسب

آمد و داراي انگیزه به حوزه سرمایه گـذاري در رده هـاي مختلـف    جذب نیروهاي متخصص و کار: 161ماده 

.و مکفی تخصصی با حقوق و مزایاي مناسب

ایجاد شـعبات تخصصـی امـور سـرمایه گـذاري و اقتصـادي در       تدرخواست از قوه قضائیه جه: 162ماده 

ایت هاي الزم قانونی و تشکیالت قضایی به منظور تسریع در امورات ارجاعی مربوط به سرمایه گذاران و حم

منافع و منابع شهرداري و شهر تبریز و تسـریع در رفـع اخـتالف و    ظقضایی از سرمایه گذاران با لحاظ حف

.موضوع قراردادهاي مشارکتی

تخصص امور اقتصادي و سـرمایه  با ب ایجاد واحدهاي انتظامی جهدرخواست از نیروي انتظامی : 163ماده 

.گذارانهوي انتظامی به منظور تسریع در رسیدگی به امور سرمایگذاري در تشکیالت نیر

تجھیزات :١۶٠ماده 

پرسنل :١۶١ماده 

حمایت قضایي : ١۶٢ماده 

حمایت انتظامي : ١۶٣ماده 

فرموالسیون: ١۶۴ماده 



تهیه فرموالسیون روشهاي مختلف مشارکت به منظور یکسـان سـازي محاسـبات پـروژه هـاي      : 164ماده 

مشارکتی

به منظور ارتقاء سطح عمـومی فرهنگـی جامعـه در خصـوص     برنامه هایی تهیه و اجرایی نمودن : 165ماده 

.مایه گذاريحمایت از سر

درخواست از دولت جهت اختصاص تسهیالت ویژه بانکی، پولی و مالی به سرمایه گذاران پـروژه  : 166ماده 

.هاي عمران شهري و خصوصاً بافت فرسوده

دایر نمودن کارگزاري بورس در مجموعه شهرداري تبریز جهت انجام معامالت بورسی و خرید و : 167ماده 

.د براي شهرداريآمبورسی و کسب درفروش سهام شرکتهاي

اخذ مجوز از دولت براي انتشار اوراق مشارکت و پیش بینی ساختار الزم در مجموعه شـهرداري  : 168ماده 

.براي برنامه ریزي و نظارت بر امور مربوطه

جامعھارتقاء فرھنگي: ١۶۴ماده 

تسھیالت : ١۶۶ماده 

فعالیتھاي بورسي: ١۶٧ماده 

انتشار اوراق مشاركت : ١۶٨ماده 


