


تَعَمَرُکم فِیَهاُهَو أَنَشأَُکم ِمَن  األَرِض َو اس

و  از شما خواست تا در آن اوست که شما را از زمین پدید آورد 

.، عمران و آبادی  کنید 

61سوره هود آیه 



سهم ناچیز کشورمان در اقتصاد جهانی

کشور ایران، علیرغم
پتانسووی دارا بووودن

هوواب بیشووبار بووراب 
توسوو و پ پیشوور   
اقتصووادب ، ب ووا بووو 
دالیلوو   نتوانسووتو
اسووو   در عر وووو 
اقتصوواد بوویم ا بلوو   
حضور قابو  قووو   

.داشتو باشد 



میلیارد دالر33میلیارد دالر از 5/5، فقط 78تا 72ایران از سال 
.طرح تصویبی سرمایه خارجی جذب نموده است 

میلیارد دالر75/0= 2007

جذب سرمایه گذاری خارجی در جهان133ایران در رتبه 

امریکا انگلیس فرانسه کانادا هلند عربستان ترکیه امارات لبنان عمان
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2015-درآمد سرانه تعدادی از کشورهای جهان 
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درآمد رسانه کشورها







:محترم جمهور سخن ریاست  

دولتی،اقتصاد 

اقتصادی ناکارآمد است

که روح و جان ندارد 

و کارها باید به بخش خصوصی 

.و مردم واگذار شود



1397کل درآمد دولت ایران در سال 

جمع کل 

98

میلیارد دالر

درآمد ساالنه دولت 
ایران

نفتی53

مالیات33

سایر12



مقایسه درآمد دولت ایران با چند شرکت  
خارجی

:درآمد ساالنه چند شرکت 

485والمارت  

275تویوتا   

135آمازون  

میلیارد دالر  

درآمد ساالنه دولت 
ایران

میلیارد دالر98



: اهمیت شهرها

هر شهر،  
محصول 
تمدن آن 
منطقه 
.است 







مار  کشور ما علیرغم داشتن پتانسیل های  بیشچرا 

د ؟ نمیتواند در عرصه اقتصادی  نقش آفرینی نمای



تولید توسعه در ایرانخط :      چون 

: نوع خط تولید -•
.پیمانکاری و دولتی•
:ورودی  یا مواد اولیه •
.درآمدهای نفتی ، مالیاتی •
انجام فرآیند در خط تولید •

.فرسوده و دموده 
:خروجی یا محصول نهایی•
.عدم توسعه با آهنگ مناسب•



راهکار

؟چاره  کار چیست 

یا اقتصاد آزاد -

موقتیا معبر-



َ ََلیُغَیهُِر مَ  تی إِن ّللاه ََ ا بََِمِم 

ُهمَما بِانَفُسِ یُغَیهُِروا







بیست خط تولید ثروت آفرینی درشهرداریها

مدل سرمایه گذاری مشارکت 

7-4-1

یا 

Ppp

عموم -مشارکت خصوص  



نسخه اقتصادی توسعه شهرهای ایران
www.nadimiran.ir

مدل سیستمی   
7-4-1

http://www.nadimiran.ir/


یا ایجاد سیستم سرمایه گذاری  و مشارکتی1-4-7مدل  

 نگرشیک باور و

 ساختچهار زیر

 اجراییهفت  گام



1-4-7باور در مدل 

ایجاد اتمسفر مثبت برای رشد سیستم

.ما میتوانیم: ایجاد باور

کاری از دولتی و پیمان: تغییر نگرش ها 

.به خصوصی و سرمایه گذاری

رسانه ها ،آحاد: ایجاد اتمسفر مثبت

.مردم  و مسئولین 



اهداف مشترک-

گرایشات آرمان خواهانه-

کشف راههای جدید-

جدیدترین نظریه توسعه

پروفسور هارت•
پروفسور هولمستروم•
جایزه نوبل اقتصاد•
مشترک2016•



نگرشها:    چالش اصلی  توسعه کشور

از ما در کشورمان به مفهوم مشترکی

.توسعه دست نیافته ایم 



 نظریه:

هرازقبلنیافتهتوسعهکشورهایمردم-

درحرکتبرایراالزمآمادگیبایدچیز،

.نمایندایجادخوددروندرتوسعهمسیر

ازبیشترجهانی،رشدسازیهمسانعدم-

شیناباشدجهانیهایقدرتعملکرداینکه

.استمردمانهایانگیزشوهانگرشاز

1974اقتصاد دان سوئدی و برنده نوبل اقتصاد در –گونارد میردال 



نگرشها: چالش اصلی توسعه 

نگرش سنت -1

نگرش نوین-2

(20به 25)-

احساس واقعی تان از سود همسایه-

امتیازات و مزیتهای شهری -

امتیازات و مزیتهای پروژه ای-

گفتمان سازی-



امری درون زاست:  توسعه 

تولد= فشار از درون مرگ= فشار از بیرون 



1-4-7زیر ساخت در مدل 

زیر ساخت قانونی-1

زیر ساخت ساختاری-2

زیر ساخت فرهنگی-3

زیرساخت فرآیندی-4

چهار زیر ساخت  بعنوان ریل  حرکت



:زیر ساخت قانونی-1

یحه اصالح قوانین مالی معامالتی  شهرداریها با رویکرد سرمایه گذاری و تصویب و ابالغ ال)  

(.خصوصی–مشارکت عمومی 

شیوه نامه سرمایه گذاری و مشارکت

آئین نامه ها و مقررات

1-4-7زیر ساخت در مدل 



1-4-7زیر ساخت در مدل 

زیر ساخت تشکیالتی-2
(نی ایجاد ساختارهای الزم برای جذب سرمایه گذار بصورت درون سازمانی و برون سازما) 

 درون سازمانی:
معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری              -
R&Dواحد-سازمان سرمایه گذاری                               -

واحد طرحهای جدید-مدیریت  امور بین الملل                              -
واحد سرمایه گذاری خارجی-مدیریت  گردشگری                                    -
شرکت  اقتصادی-
 برون سازمانی:

شرکتها و گروههای  شتاب دهنده-
-NGO ها
شبکه کارگزاری های سرمایه گذاری و توریست-

......و -



1-4-7زیر ساخت در مدل 

زیر ساخت فرآیندی-3

(استاندارد سازی فرآیندها ، اصالح فضای کسب و کار ) 
: جمله از -
کاهش فیلترهای تصمیم گیری-
گذاریو تصویب  چارت و  فرآیند  انواع سرمایه تدوین -
چک لیست هر پرونده-



1-4-7زیر ساخت در مدل 

زیرساخت فرهنگی-4
(با هدف  شکل گیری گفتمان شهری ) 

خبرگزاری فعال شهرداری-

رادیو شهر-

استودیو سیمای شهر-

آموزش های عمومی و تخصصی-

توسعه نیروی انسانی-

همسو نمودن  تمام ذینفعان-



1-4-7گام اجرایی در مدل 

مطالعات: اول گام 

بسته های مشارکتی: گام دوم 

مجوزها: گام سوم 

بازاریابی: گام چهارم 

فراخوان: گام پنجم 

قرارداد: گام ششم 

اجرا و نظارت:  گام هفتم 

ایستگاههفت گام اجرایی بمنزله هفت 



1-4-7گام اجرایی در مدل 

چشم انداز بیست ساله-1

آینده پژوهی-2

3-CDS ( استراتژی توسعه شهر)

برندینگ شهری-4

( EDS) مطالعات اقتصادی-5

(با برشهای ساالنه و ماهانه) برنامه پنجساله-6

:گام اول اجرایی .1
(کجاییم؟  کجا برویم ؟ چگونه برویم ؟ ) مطالعات  



1-4-7گام اجرایی در مدل 

CDSمطالعات استراتژی توسعه شهر  

چشم انداز سازی-

استراتژیهای توسعه شهر-

راهبردهای عملیاتی-

برنامه های میان مدت و کوتاه مدت-

فرصتهای سرمایه گذاری-

اجرایی شدن پروژه ها-



تشکیل چهارجدول چهارخانه ای به روش     

swot

S
قوت ها

W
ضعف ها

O
فرصتها

T
تهدیدها



CDSتشکیل ماتریس های مطالعات  

در و راهبردهای هر کدامSWOTتحلیل  
:چهار شاخه ی مبانی توسعه سازمان ملل 

اقتصاد شهری-

اجتماعی و فرهنگی-

زیست محیطی-

حکمروایی مطلوب-



اسکن اقتصادی شهر•
CDSامکان سنجی پروژه های برندینگ و •

یشناخت اراضی شهری  مستعد سرمایه گذار•
ارتقاء صنوف پایه اقتصاد شهر•
پیشنهاد صنوف جدید •
ماهانهبرنامه عملیاتی اقتصاد شهری با برشهای•

:هدف 
دستیابی به درآمد پایدار شهری-
ارتقاء درآمد شهروندان-

(EDS)   اقتصادی       مطالعات 



مطالعات اول اجرای محصول نهایی گام 

ای که تعیین چشم انداز  بیست ساله و نقطه-

.باید به آن برسیم

تعیین برند شهر و آغاز  برندینگ -

طراحی مسیر  و پلکان  برای رسیدن به آن -

( .لیست فرصت های سرمایه گذاری . ) نقطه  

هر پله  تداعی گر یک فرصت سرمایه گذاری

.است 



1-4-7گام اجرایی در مدل 

مطالعات: اول گام 

بسته های مشارکتی: گام دوم 

مجوزها: گام سوم 

بازاریابی: گام چهارم 

فراخوان: گام پنجم 

قرارداد: گام ششم 

اجرا و نظارت:  گام هفتم 

ایستگاههفت گام اجرایی بمنزله هفت 







بیست خط تولید ثروت آفرینی درشهرداریها

برندینگ شهری



مطالعات برندینگ شهری

برندینگ شهری ضرورت هزاره ی سوم 

:  هدف 

جایگزینی  درآمدهای پایدار برند به جای  شهر فروشی



برندینگ

درآمد برای شهر

درآمد برای 

شهرداری
درآمد برای 

شهروندان



 DNAهسته اصلی برندینگ شهری یا 

چشم انداز ملی و جهانی   •

ماموریت و رسالت•

مزیت ها            •

ژیهاموقعیت سنجی استرات•

ارزشها       •

سبک خاص شهر•

شخصیت  شهر  •

میل و خواست شهر•

برند   هویت •

برندتصویر •

نماد و سمبل•

شهر       رنگ •

و طعم شهرمزه •

اجرایی و برنامه •

عملی

برندسازی تجاری •

(ing)مستمر  توسعه •

مطالعات برندینگ شهری



مطالعات برندینگ شهری

ااهمیت برندینگ در پیشرفت شهرها و کشوره

حدوداپلبرندارزش-

یعمرانبودجهبرابرپانزده

.استکشورمان

منبعبعنوانبرندینگدرآمد-

شهرهابرایپایداردرآمد

.ودشفروشیشهرجایگزین



برند شهری کرمانشاه–نیلوفر ایرانی 



ساختمان  نماد  
شهری  کرمانشاه

مرکز  تجارت 
جهانی 

ومرکز  
هنرمنطقه ای

و

تاالرهای 
همایشهای بین 

المللی



شعار  جهانی 
کرمانشاه

کرمانشاه  
دوستدار  

.شماست 



ساختمان  نماد  
شهری کرمانشاه

مرکز 

تجارت  
جهانی 
کرمانشاه



بیست خط تولید ثروت آفرینی درشهرداریها

زنجیره ی کسب و کار



زنجیره تولید و ) نمونه حلقه های کسب و کار 

(خدمات

زنجیره تولید 
خودرو

بدنه 1

شاس  2

موتور 3

طراح

4

5

7

6

تودوز

فروش

پشتب

ان 



زنجیره تولید و ) نمونه حلقه های کسب و کار 

(خدمات

زنجیره 

ساخت 

شهربازی 
سرپوشیده

زمین  1

مجوز 2

تاسیسات 3

تجهیز

4

5

7

6

سالن

بهره 

بردار

ی

بازار

یاب 



زنجیره تولید و ) نمونه حلقه های کسب و کار 

(خدمات

زنجیره

جذب 
توریست

طبیعت
1

مجوز 2

آژانس 
داخل  3

آژانس 
خارج 

4

5

7

6

ویال

بهره 

بردار

بازار

یاب 



بیست خط تولید ثروت آفرینی درشهرداریها

ارتَای صنوف شهر



ارتقاء صنوف شهری مدلی برای رونق اقتصاد
شهری

کت شلوار-

لوازم التَریر-

لوازم و مبلمان  منزل-

کاف  شاپ ورستوران ها-

کیف و کفش-

البسه بچه گانه و زنانه-

سینما و موسیَ  و هنر-

صنایع دست -

تورهای گردشگری داخل  و -
.....خارج  و  



اد ارتقاء صنوف شهری مدلی برای رونق اقتص
شهری

( .در ارائه )خاص بودن -

جشنواره های فروش فصل -
.

ل بازار مب)برندینگ  صنف  -
(خاورمیانه 

.هفته بازار-

-.....

–اتَادیه صنف –تیم سازی -
آموزش

.مدیریت –بازدید میدان  -



بیست خط تولید ثروت آفرینی درشهرداریها

رویداد مَور



فرانسهشهر هوشب د اولین -1

ه در فرانسشهردرجذب مو ق سرمایو اولین -2

city breakاولین شهر موفق در -3

فرانسهفرهنگی ،هنری شهر دومین -4

4با جذب ( Fête des Lumières)جشم نور-5
توریست میلیون 

 یون  رانسو



تجربه لیون فرانسه
در برندینگ شهری و رویداد محور



LOGO  چین-شهر یخ



LOGOجشن گلها در ارومیه



LOGO
بیست خط تولید ثروت آفرین  درشهرداریها

شهر هوشمند



شهر هوشمند

شهر الکترونیک

شهروند الکترونیک

شهرداری الکترونیک

اپلیکیشن ها

فروشگاههای الکترونیکی

خدمات الکترونیکی



پوستر  شهر هوشمند و امکانات



مصداق هایی از پروژه های شهر هوشمند

IOTاینترنت اشیاء   -

مدیریت پرداختهای خرد شهری-

معابر و روشنایی هوشمند سازی -
اماکن

اتتصویری و ثبت تخلفنظارت -

سامانه های یکپارچه  مدیریت -
شهری

-.....

اپلیکیشن های شهری-

فیبر نوری-

BTSیکپارچه سازی دکل های -

 DATAراه اندازی مراکز -
CRNTER

حوزه حمل و نقل برنامه ریزی -
سفر

مدیریت پارکینگ ها-

-....



بیست خط تولید ثروت آفرینی درشهرداریها

دارای  های نامشهود



:انواع دارایی 

کشورهای پیشرفته

استفاده از-

دارای  های نامشهود 

در ثروت آفرین 

کشورهای جهان سوم

استفاده از-

مشهود دارای  های 

در ثروت آفرین 



بیست خط تولید ثروت آفرینی درشهرداریها

ارتباطات جهان 



سیر تحول پیشرفت شهرها

شهر خالق



دسته بندی یونسکو برای شهر خالق

کشور 54شهر از 116تاکنون 

.عضو شده اند 

اصفهان در زمینه صنایع دستی)

رشت در زمینه غذا

(.عضو شده اند

کرمانشاه موسیقی 

.و شیراز ادبیات را اقدام نموده 

صنایع دست  و هنرهای مردم -1

خوراک و غذا-2

ادبیات-3

هنر رسانه-4

سینما-5

طراَ -6

موسیَ -7



سیر تحول پیشرفت شهرها

خالقشهر 

هوشمندشهر 



سیر تحول پیشرفت شهرها

خالقشهر 

هوشمندشهر 

اکوسیستم های 
استارتاپی



سیر تحول پیشرفت شهرها

:برپایه 

اقتصاد دانش 
بنیان

و 

اقتصاد خالق

خالقشهر 

هوشمندشهر 

تاپیاستاراکوسیستم های 



سیر تحول پیشرفت شهرها

:برپایه 

اقتصاد دانش بنیان

و 

اقتصاد خالق

:نقش اصلی 

دانش

هنر

خالقشهر 

هوشمندشهر 

تاپیاستاراکوسیستم های 



بیست خط تولید ثروت آفرینی درشهرداریها

گردشگری





ورود هر گردشگر 
خارجی

معادل

بیست الی سی 
بشکه نفت

اگر  هزینه های 
استخراج  را هم  در 
نظر بگیریم ورود هر 
گردشگر خارجی معادل

بشکه نفت100الی 80
.است



.میشود  در  چاههای نفت را بست 

به ازای  ورود ساالنه 
ده میلیون توریست

نفر گردشگر بیست و هفت هزار روزانه ) 
(خارجی به ایران

نفر 870سهم هر استان روزانه   ) 

.( نفر12سهم هر شهر روزانه 



اظهار نظر جالب آقای 
نخست –ماهاتیر محمد 

:وزیر مالزی

اگر  مدیریت گردشگری 
شهر اصفهان را  به من 

:بسپارید

معادل  فروش  ساَلنه نفت 
ایران  به درآمد زای  

.میرسانم



نمونه پروژه های جهانی با سرمایه 
گذاری صفر 

دیوار آدامس های جویده شده در اروپا درخت سیب  نیوتن



کشتی نوح–آمریکا 



هتل کپری دریک روستای کرمان 
نمونه خالقیت در حوزه گردشگری



پل معلق  –مشکین شهر  استان اردبیل 



نمونه فعالیت 
در حوزه 
گردشگری

استان فارس 

«بزم»روستای 

آقای عباس 
برزگر





بیست خط تولید ثروت آفرینی درشهرداریها

ایجاد

جوهره ی سرمایه 
گذاری



جوهره ی سرمایه گذاری

10100



فن اول–جوهره ی سرمایه گذاری 

10100

5آهن     2

5سیمان  2

5مشاور  2

5ماشین   2

.......

فن اول



فن دوم–جوهره ی سرمایه گذاری 

10100

5آهن     2

5سیمان  2

5مشاور  2

5ماشین   2

.......

فن اول

وام

فاینانس

پیش فروش

مشارکت

تهاتر

صکوک

تامین مالی های 
دیگر

فن دوم



جوهره ی سرمایه گذاری
حفظ و ایجاد

10100

5آهن     2

5سیمان  2

5مشاور  2

5ماشین   2

.......

فن اول

وام

فاینانس

پیش فروش

مشارکت

تهاتر

صکوک

تامین مالی های 
دیگر

فن دوم

جوهره 

سرمایه 
گذاری



بیست خط تولید ثروت آفرینی درشهرداریها

مدلهای 

پیشرفته ی مال 



نمونه ساختار موجود  گردش مالی 
شهرداریها

بانک

شهرداری

عوارض 

وسایر 

درآمدهای 

شهرداری

جاری 

عمران 



الییک نمونه ساختار پیشنهادی برای گردش م

بانک    

شهرداری

عوارض 

وسایر 

درآمدهای 

شهرداری

جاری 

و 

عمران 

الف

ب

ج



یک نمونه ساختار پیشنهادی برای 
گردش مالی

بانک    

شهرداری

عوارض 

وسایر 

درآمدهای 

شهرداری

جاری 

و 

عمران 

الف

ب

ج

ایجاد دهها جوهره ی سرمایه گذاری برای شهرداری



بیست خط تولید ثروت آفرینی درشهرداریها

شوک اَیاء



شوک احیاء

اجرای یک پروژه خاص

یا

یک رویداد خاص



بیست خط تولید ثروت آفرینی درشهرداریها

معامالت بورس



ایجاد واحد بورس در شهرداری



بورس ، قمار نیست ، یک علم است



نرم افزارهای جهانی بورس



از فردا برای بورس چه کنیم ؟

ایجاد واحد بورس  و صدور ابالغ

تشکیل شرکت اقتصادی برای شهرداری

آموزش ده نفر از شهرداری

برعقد قرارداد برای معامالت بورس با کارگزاران معت



منافع متقابل بورس و شهرداریها

شهرداریها بورس



بیست خط تولید ثروت آفرینی درشهرداریها

تبدیل مجوزهای 
هزینه ای

به مجوزهای 
سرمایه ای



تبدیل کاال یا خدمات هزینه ای به 
سرمایه ای

:  مثال شهرداری ها

رادغام فیش عوارض نوسازی با بیمه عم



بیست خط تولید ثروت آفرینی درشهرداریها

بازار تهاتر



تهاتر

برگردیم به تامین مال  های صدها سال پیش

بازار تهاتر ایرانیان

بازار تهاتر بین الملل



بیست خط تولید ثروت آفرینی درشهرداریها

صادرات



خط تولید  صادرات

صادرات کاَل

خدمات

تکنولوژی

نیروی کار



بیست خط تولید ثروت آفرینی درشهرداریها

وقف



خط تولید ثروت 
آفرینی

وقف



نوع خدمت300
در شهرداریها

عاملیت شهرداری 

 شهرداری
بعنوان واقف

 دریافت طلب
خویش در قالب 

وقف

عاملیت غیر شهرداری 

 اشخاصوقف

 وقف در ازای
طلب شهرداری



بیست خط تولید ثروت آفرینی درشهرداریها

مجمع خیرین 
شهری



نمونه مجمع خیرین شهری در شیراز

احداث مسجد در پارک



تبا تشکر از حوصله تان و با  آرزوی موفقی

داود ندیم

09144110019
مدرسه سرمایه گذاری

www.nadimiran.ir

@madrese-sarmayegozari


