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به نام خدا

عملکرد دفتر سرمایه گذاری شهرداری رشت
ابتدای سال  94الی نیمه اول دی ماه سال 94

بیانیه چشم انداز و ارائه راهبردها و راهکارهاي عملیاتي
بررسي تجارب برخي از شهرداري هاي موفق در حوزه سرمايه گذاري

ساختار پیشنهادي دفتر سرمايه گذاري شهرداري رشت
مدل سازي توسعه فرآيندي دفتر سرمايه گذاري با رويکرد زنجیره ارزش پورتر
ارزيابي فرآيند سرمايه گذاري ملك از شريك و ملك از شهرداري با رويکرد BPM

كمیسیون كارشناسي سرمايه گذاري
هیات عالي سرمايه گذاري
لیست عملکرد حوزه سرمايه گذاري
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بیانیه چشم انداز و ارائه راهبردها
و راهکارهاي عملیاتي

جمع هزينهها و درآمدها براي فاز اول توسعه و كل منطقه هدف

در افق این چشم انداز ،رشت به عنوان شهری خالق از شبکه شهرهای خالق جهانی ،یکیی از
دروازه های تعامل ایران با منطقه آسیای مرکزی وقفقاز (اوراسیا) ،بیو شیهری اسیت سیبز،
پایدتر ،هوشمند ،رقابت پذیر ،مشارکت جو ،خالق و برخوردار از فرهنگ و هویت غنی ایرانی-
اسالمی که با دارا بودن تنوع خوراک به عنوان شهری سرزنده ،پویا ،پیاده مدار و برخیوردار از
حمل ونقل عمومی گسترده ،ایمن و سریع ،متکی بر ظرفیتهای ارزشیمند ببیعیی (بیه ویی ه
رودخانه های زرجوب وگوهر رود و تاالب عینک ) و انسیان سیاخت موجیود در آن ،مق یدی
جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی محسوب شده و بیه عنیوان کیانون ا یلی خیدما
پشتیبان گردشگری پایدار درحوزه هنر ،سالمت و خوراک شناسی در منطقه ایفای نقی
می نماید.
اتکای رشت به استعدادهای بومی ومحلی سرمایه اجتماعی ارزشمندآن و همچنین شکل گیری
نظا مدیریت یکپارچه شهر-منطقه رشت مبتنی بر حکمروایی خوب شهری ونقی آفرینیی
فعال در عر ه دیپلماسی شهری ،آن را به الگویی برای شهرهای منطقه ودیگیر کالنشیهرهای
کشور وکانون ا لی خدما دان پایه وپیشرفته پشتیبان تولید بوی ه در حیوزه گردشیگری
هنر ،سالمت و همچنین خوراک شناسی بدل ساخته است

بیانیه چشم انداز شهر رشت در برنامه عملیاتی پنجساله شهرداری
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محورهای چشم انداز شهر رشت  ،راهبردها و سیاستها:

تحلیل وضعیت موجود دفتر سرمايهگذاري شهرداري رشت با تکنیک جدول سوات ()SWOT
قوت

 :S1داشتن جلسات کمیسیون
کارشناسی و هیات عالی سرمایهگذاری
هفتگی و نظاممند
 :S2وجود بسترسازی و آموزش مقوله
سرمایهگذاری و درآمدهای پایدار به بدنه
مدیریت شهری
 :S3وجود کادر توانمند
 :S4وجود نماینده سرمایهگذاری در
مناطق پنجگانه
 :S5داشتن فرآیند سرمایهگذاری
ملک از شریک
 :S6داشتن ارتباط دفتر با سایر
شهرداریها
 :S7حضور در جلسات هفتگی
سرمایهگذاری استان
 :S8شناسایی فعالین ساخت و ساز
استان
 :S9شناسایی سرمایهگذاران در
همایشهای
و
نمایشگاهها
سرمایهگذاری
 :S10وجود نسبی رویکرد پروژه
محور دفتر

ضعف
 :W1عدم کارامدی ساختارتشکیالتی موجود واحد سرمایهگذاری (دفتر
بودن)
 :W2نداشتن ردیف بودجه مشخص جهت جذب مشاور حقیقی و حقوقی
 :W3عدم وجود مشوق های الزم و تسهیل کننده برای متقاضیان سرمایه
گذاری
 :W4پیچیده و زمانگیر بودن فرایندهای اداری و حقوقی
 :W5کمبود نیروی انسانی متخصص
 :W6مشکالت مالکیت امالک شهرداری دارای بسته سرمایهگذاری
همچون زمین واقع در خیابان پرستار و یا سازمان موتوری و...
 :W7عدم وجود بانک اطالعاتی در خصوص امالک درشت دانه شهر که
پتانسیل سرمایه گذاری دارند.
 :W8عدم توانایی شهرداری در جهت دهی به متقاضیان سرمایه گذاری
شهری
 :W9نبود امکان شناسایی سرمایهگذاران بالقوه مراجعهکننده به مناطق
وسازمانها
 :W10نبود تخصص الزم در بدنه شهرداری جهت فراهم کردن
زیرساخت های الزم جذب سرمایه گذاری
 :W11نبود بودجه ریزی عملیاتی و نهادینه شدن بودجه ریزی غیر نقدی
 :W12نبود رویکرد پروژه محور در شهرداری
 :W13نبود تعامل مناسب سایر نهادها و ارگان های سیاسی اقتصادی
استانی وکشوری جهت جذب سرمایه گذاران

فرصت
:O1حمایتمدیریتارشدشهرازفرآیند
سرمایهگذاری
 :O2پوشش حملونقل هوایی ،دریایی،
ریلی و جادهای
 :O3موقعیت استرانژیک و قرارگیری در
مسیر بینالمللی نوستراگ
 :O4نزدیکی به منطقه آزاد انزلی
 :O5مراجعه سرمایه گذاران جهت
مشارکت ملک از شریک
 :O6برداشته شدن تحریمها و
تهدیدها در مقیاس بینالمللی
 :O7بکر بودن شهر رشت جهت
سرمایهگذاری
 :O8تمایل مدیریت شهری جهت جذب
سرمایهگذار و استقبال از اولینها در هر
بخش از سرمایهگذاری
 :O9وجود بردارهای رشد جهت حمایت
کشوری از مقوله سرمایهگذاری در رشت
 :O10تمایل شرکتهای خارجی به
راهاندازی هایپرمارکت در شهر رشت

تهدید
 :T1خالء های
مباحث
قانونی
در
سرمایهگذاری
مقیاس کشوری
 :T2تقابل رویکرد
پیمانکاری با رویکرد
سرمایه گذاری
اشتهار
:T3
نامناسب شهر رشت در
طوالنی بودن فرآیند
سرمایهگذاری
 :T4محدود بود
تعداد سرمایهگذاران
در شهر رشت
جذب
:T5
از
بسیاری
سرمایهگذاران شهر
رشت و استان گیالن
توسط استانهای
همجوار

قوت

ماتریس سوات

فرصت

 :O1حمایتمدیریتارشدشهرازفرآیندسرمایهگذاری
 :O2پوشش حملونقل هوایی ،دریایی ،ریلی و جادهای
 :O3موقعیت استرانژیک و قرارگیری در مسیر بینالمللی نوستراگ
 :O4نزدیکی به منطقه آزاد انزلی
 :O5مراجعه چند سرمایهگذار قدرتمند در اواخر سال  1393جهت مشارکت
ملک از شریک
 :O6برداشته شدن تحریمها و تهدیدها در مقیاس بینالمللی
 :O7بکر بودن شهر رشت جهت سرمایهگذاری
 :O8تمایل مدیریت شهری جهت جذب سرمایهگذار و استقبال از اولینها در
هر بخش از سرمایهگذاری
 :O9وجود بردارهای رشد جهت حمایت کشوری از مقوله سرمایهگذاری در
رشت
 :O10تمایل شرکتهای خارجی به راهاندازی هایپرمارکت در شهر رشت

تهدید

 :S1داشتن جلسات کمیسیون کارشناسی و
هیات عالی سرمایهگذاری هفتگی و نظاممند
 :S2وجود بسترسازی و آموزش مقوله
سرمایهگذاری و درآمدهای پایدار به بدنه مدیریت
شهری
 :S3وجود کادر توانمند مدیریتی و کارشناسی
دفتر
 :S4وجود نماینده سرمایهگذاری در مناطق
پنجگانه
 :S5داشتن فرآیند سرمایهگذاری ملک از
شریک
 :S6داشتن ارتباط دفتر با سایر شهرداریها
 :S7حضور در جلسات هفتگی
سرمایهگذاری استان
 :S8شناسایی فعالین ساخت و ساز استان
 :S9شناسایی سرمایهگذاران در نمایشگاهها و
همایشهای سرمایهگذاری
 :S10وجود نسبی رویکرد پروژه محور دفتر

راهبردهای تهاجمی SO

ضعف

 :W1عدم کارامدی ساختارتشکیالتی موجود واحد سرمایهگذاری (دفتر بودن)
 :W2نداشتن ردیف بودجه مشخص جهت جذب مشاور حقیقی و حقوقی
 :W3عدم وجود مشوق های الزم و تسهیل کننده برای متقاضیان سرمایه گذاری
 :W4پیچیده و زمانگیر بودن فرایندهای اداری و حقوقی
W5کمبود نیروی انسانی
 :W6مشکالت مالکیت امالک شهرداری دارای بسته سرمایهگذاری
 :W7عدم وجود بانک اطالعاتی در خصوص امالک درشت دانه شهر که پتانسیل
سرمایه گذاری دارند.
 :W8عدم توانایی شهرداری در جهت دهی به متقاضیان سرمایه گذاری شهری
 :W9نبود امکان شناسایی سرمایهگذاران بالقوه مراجعهکننده به مناطق
وسازمانها
 :W10نبود تخصص الزم در بدنه شهرداری جهت فراهم کردن زیرساخت الزم
جذب سرمایه گذاری
 :W11نبود بودجه ریزی عملیاتی و نهادینه شدن بودجه ریزی غیر نقدی
 :W12نبود رویکرد پروژه محور در شهرداری
 :W13نبود مشاورین حقیقی و حقوقی در حوزه های اقتصادی ،شهرسازی و حقوقی
 :W14نبود تعامل مناسب سایر نهادها و ارگانهای سیاسی اقتصادی استانی وکشوری

راهبردهای محافظه کارانهWO

W 1,2,3,8,9,13 O 1,5,6,7,8,9,10

S 1,2,3,4,5,6,7,8,10
O 1,4,8,9

استفاده از پتانسیل مشاورین حقیقی و حقوقی و توان بخش

چابک سازی فرایندهای
سرمایه-گذاری

خصوصی

S 1,2,3,8,9, O
1,2,3,4,6,8,9

استفاده از پتانسیلهای موجود
جهت مدیریت سبد پروژهای
اقتصادی شهر
راهبردهای رقابتیST

W 1,2,4,5,6,7 O 1,5,7,10

ایجاد بانک اطالعاتی امالک و فرصتهای سرمایهگذاری
W 1,2,3,4,8,9,11,14 O
1,2,3,6,7,8,9,10

تدوین وتسهیل فرایندهای تامین مالی و جذب منابع درآمدی
مناسب و پایدار جهت توسعه شـهری
راهبردهای تدافعیWT

راهبردها و راهکارهاي حوزه سرمايه گذاري شهرداري رشت
راهبرد  -1چابك سازي فرايندهاي سرمايه گذاري













توانمندسازی فعالیتها وتبیین فرایندهای اجرایی در جهت توسعه اقتصادی
شهر
پیشنهاد،ارزیابی،اولویت بندی ومدیریت سبد پروژهای اقتصادی شهر
تخصصی نمودن حوزه های کاری در سازمان به منظور کوتاه کردن فرایند
مشارکت.
ایجاد تشکیالت سازمانی مناسب جهت چابک سازی فرایندهای سرمایه گذاری
که در گام نخست می توان با تبدیل دفتر سرمایه گذاری به مدیریت سرمایه
گذاری به صورت مستقیم زیر نظر شهردار که دارای اختیارات کافی باشد و در
گام بعد تبدیل به معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری شود.
همکاری با مناطق و سازمانهای شهرداری در راستای آماده سازی پروژه های
مشارکتی
بودجه نویسی تعهدی متکی بر سرمایه گذاری مشارکتی ،اعتبارات ،اوراق
مشارکت ،اوراق صکوک
استفاده از روشهای غیر نقدی و واگذاری ها بصورت فروش و تهاتر
افزایش ضریب اطمینان سرمایه¬گذاران به منظور ترغیب آنان در
سرمایه¬گذاری های کالن
اشاعه فرهنگ مشارکت و ارائه راهکارهای تبلیغاتی جهت جلب مشارکت
مردم در امور جاری
ارائه شیوه های الزم در خصوص روش هدایت سرمایه ها در اجرای پروژه های
شهری

راهبردها و راهکارهاي حوزه سرمايه گذاري شهرداري رشت
راهبرد  -1چابك سازي فرايندهاي سرمايه گذاري
راهبرد  -2استفاده از پتانسیل هاي موجود جهت مديريت سبد پروژهاي اقتصادي شهر

 همکاری با سرمایه گذاران در جهت انجام مطالعات امکان سنجی به منظور
تعریف طرح های مناسب با حداکثر ارزش افزوده و بازدهی اقتصادی و
اجتماعی
 استفاده از توان بخش خصوصی در راستای برنامه های توسعه اقتصادی شهری
 تهیه بسته های سرمایه گذاری پروژه های مشارکتی و ارائه آنها به سرمایه
گذاران

راهبردها و راهکارهاي حوزه سرمايه گذاري شهرداري رشت
راهبرد  -1چابك سازي فرايندهاي سرمايه گذاري
راهبرد  -2استفاده از پتانسیل هاي موجود جهت مديريت سبد پروژهاي اقتصادي شهر
راهبرد  -3استفاده از پتانسیل مشاورين حقیقي و حقوقي و توان بخش خصوصي
 برنامه ریزی و انجام مطالعات و پژوهش بامحوریت اقتصاد شهری
 بکارگیری و بهره مندی از فکر و اندیشه و سرمایه بخش خصوصی در
مدیریت شهری
 بهره گیری از مراکز علمی و دانشگاهی و کارشناسان تاثیرگذار در خصوص
افزایش مشارکت ها

راهبردها و راهکارهاي حوزه سرمايه گذاري شهرداري رشت
راهبرد  -1چابك سازي فرايندهاي سرمايه گذاري
راهبرد  -2استفاده از پتانسیل هاي موجود جهت مديريت سبد پروژهاي اقتصادي شهر
راهبرد  -3استفاده از پتانسیل مشاورين حقیقي و حقوقي و توان بخش خصوصي
راهبرد  -4ايجاد بانك اطالعاتي امالک و فرصت هاي سرمايه گذاري

 استفاده از توان بخش خصوصی درشناسایی وپیگیری تحقق فرصت های
سرمایه گذاری
 تهیه شناسنامه های امالک شهرداری رشت جهت تهیه بسته های اقتصادی

راهبردها و راهکارهاي حوزه سرمايه گذاري شهرداري رشت
راهبرد  -1چابك سازي فرايندهاي سرمايه گذاري
راهبرد  -2استفاده از پتانسیل هاي موجود جهت مديريت سبد پروژهاي اقتصادي شهر
راهبرد  -3استفاده از پتانسیل مشاورين حقیقي و حقوقي و توان بخش خصوصي
راهبرد  -4ايجاد بانك اطالعاتي امالک و فرصت هاي سرمايه گذاري
راهبرد  -5تدوين وتسهیل فرايندهاي تامین مالي و جذب منابع درآمدي مناسب و پايدار جهت توسعه شـهري







مدیریت برانتشار اوراق،استفاده از ابزارهای مالی جدید وتسهیل فرایندجذب
تسهیالت واعتبارات با تمهیداتی همچون ارائه تخفیف در پروانه ملک برای
خریداران اوراق مشارکت
تدوین وتسهیل فرایندهای توسعه تجاری با استفاده از ابزارهای بازاریابی
وفروش محصوالت پروژه های اقتصاد شهری
روان سازی فعالیت های مشارکتی با استفاده از ابزار تشکیل هیات های
اجرایی سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی در مناطق شهری
برگزاری فراخوانهای مشارکتی در جهت جذب و جلب سرمایه گذاران
برنامه ریزی و سازماندهی امور مربوط به جذب سرمایه گذاری و مشارکتهای
مردمی برای توسعه و رونق اقتصادی شهر

راهبردها و راهکارهاي حوزه سرمايه گذاري شهرداري رشت
راهبرد  -1چابك سازي فرايندهاي سرمايه گذاري
راهبرد  -2استفاده از پتانسیل هاي موجود جهت مديريت سبد پروژهاي اقتصادي شهر
راهبرد  -3استفاده از پتانسیل مشاورين حقیقي و حقوقي و توان بخش خصوصي
راهبرد  -4ايجاد بانك اطالعاتي امالک و فرصت هاي سرمايه گذاري
راهبرد  -5تدوين وتسهیل فرايندهاي تامین مالي و جذب منابع درآمدي مناسب و پايدار جهت توسعه شـهري
راهبرد  -6ارتباط و تعامل سازنده با ساير واحدهاي سرمايه گذاري در كالنشهرهاي كشور






همکاری با کمیته های تخصصی امور اقتصادی کالن شهرها
حضور فعال در همایشها ،نمایشگاهها و نشستهای تخصصی
مراجعه حضوری به واحد سرمایهگذاری کالنشهرها
دعوت از بزرگان سرمایهگذاری جهت انتقال دانش و تجربه و درخواست
معرفی سرمایهگذاران

راهبردها و راهکارهاي حوزه سرمايه گذاري شهرداري رشت
راهبرد  -1چابك سازي فرايندهاي سرمايه گذاري
راهبرد  -2استفاده از پتانسیل هاي موجود جهت مديريت سبد پروژهاي اقتصادي شهر
راهبرد  -3استفاده از پتانسیل مشاورين حقیقي و حقوقي و توان بخش خصوصي
راهبرد  -4ايجاد بانك اطالعاتي امالک و فرصت هاي سرمايه گذاري
راهبرد  -5تدوين وتسهیل فرايندهاي تامین مالي و جذب منابع درآمدي مناسب و پايدار جهت توسعه شـهري
راهبرد  -6ارتباط و تعامل سازنده با ساير واحدهاي سرمايه گذاري در كالنشهرهاي كشور

راهبرد  -7تدوين راهکارهاي اداري ،حقوقي جهت تسهیل فرآيند سرمايه گذاري
 پیگیری وصول مطالبات ناشی از سرمایه گذاری های انجام شده
 برنامه ریزی به منظور بازاریابی و فروش عواید حاصل از سهم آورده شهرداری
در پروژه های مشارکتی و اوراق مشارکت
 تدوین رویه ها ،فرآیند ها ،دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط با انجام
فعالیت های اقتصادی شهری

فازبندی
اجرایی

ساختارتشکیالت

استراتژیهای
ظرفیت اصلی
ی پیشنهادی
کالنشهر
شهر
سرمایهگذاری سرمایهگذاری

برنامه های اجرایی کالن







رشت

گردشگری و
پشتیبان
تولید در
منطقه

مدیریت

عملگرایی و
اجرایی نمودن
پروژه ها با الگو
برداری از سایر 
کالنشهرها 




تمرکز بر اجرای پروژههای موجود سرمایهگذاری و
سرمایهگذاران شناخته شده
سیاستهای تشویقی سرمایهگذاری
استفاده از پتانسیل مشاوران توانمند
تهیه بستههای سرمایهگذاری با دامنه گستردهای
از پروژههای کوچک و بزرگ با شاخصهای فنی و
اقتصادی مشخص
فرهنگ سازی مناسب خصوصا در شهرداران مناطق
جهت آشنایی و تسلط بر فرایندهای کاری سرمایه
گذاری و معرفی و مشارکت دهی سرمایه گذاران و
توسعه گران در پروژه های شهری از طریق راههایی
همچون قدرت دادن به نمایندگان مناطق پنجگانه
فراخوان شناسایی سرمایهگذار
تکمیل بانک های اطالعاتی الزم
ترویج و معرفی پروژه های سرمایهگذاری از طریق
رسانه ها
انجام مطالعات بازار و تهیه طرح راهبردی
سرمایهگذاری
تمرکز بر ساختارمند نمودن فرایندهای سرمایه گذاری

گام گام
اول دوم

*

* *

لیست عملکرد حوزه سرمايه گذاري

سایر عملکرد
پروژه پارک آبی شهر رشت

 به روز رسانی مطالعات و تهیه اسناد فراخوان توسط مشاور مصوب در کمیسیون کارشناسی و هیئت عالی سرمایه گذاری اخذ مجوز شورای اسالمی شهر رشت جهت برگزاری فراخوان اعالم آگهی فراخوان در تاریخ 94/9/14 تاریخ بازگشایی پاکات 7 :دی ماه 1394 بررسی پیشنهاد در کمیسیون کارشناسی و قبول پیشنهاد94/10/10 : -برررسی در هیئت عالی سرمایه گذاری و انتخاب نهایی سرمایه گذار94/10/12 :

سایر عملکرد
پروژه شهربازی قدس رشت

 انجام مطالعات و تهیه اسناد فراخوان توسط مشاورمصوب در کمیسیون کارشناسی و هیئت عالی سرمایه گذاری اخذ مجوز شورای اسالمی شهر رشت جهت برگزاری فراخوان اعالم آگهی فراخوان در تاریخ 94/9/24 تاریخ بازگشایی پاکات 19 :دی ماه 1394 عدم دریافت پیشنهاد -طرح در کمیسیون کارشناسی و تصمیم بر برگزاری مجدد فراخوان94/10/24 :

سایر عملکرد

پروژه پارک های بزرگ سطح شهر

-

خدمات رسانی بهتر و پوشش مقداری از هزینه های تحمیل شده نگهداری پارک ها
هماهنگی الزم با سازمان پارک ها و فضای سبز و مشاور دفتر سرمایه گذاری جهت
ارائه پیشنهادات بسته های پیشنهادی
بررسی مطالعات در کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری
ابالغ تهیه بسته سرمایه گذاری کلبه وحشت و پرش بانجی در پارک کشاورز به مشاور
ابالغ تهیه بسته سرمایه گذاری بوفه تنقالت و بوفه غذای آماده در هفت پارک بزرگ
شهر و همچنین تهیه پیست اسکیت همراه با آموزش در پارک شهر محتشم به مشاور
تهیه بسته های سرمایه گذاری کلبه وحشت و پرش بانجی در پارک کشاورز توسط مشاور

تهیه اولویت های سرمایه گذاری شهر رشت
 قرارداد با شرکت مشاور داریک نوین سرزمین پارس
 تفاهم نامه با شرکت مشاور شهرنگار پارسه

 به روز رسانی مطالعات پروژه مطالعات سردار جنگل توسط مشاور
 بازدید از مناطق یک و چهار شهرداری تهران و بهره برداری الزم از
تجربیات سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران
 استفاده از تجربیات کالن شهرهای کشور از جمله تهران ،مشهد ،تبریز،
شیراز و  ...در حوزه های مختلف سرمایه گذاری
 تهیه مستندات الزم پروژه های سرمایه گذاری جهت شرکت شهردار محترم
رشت در نمایشگاه باکو
 بازدید از امالک  34تایی قابل سرمایه گذاری در مناطق  5گانه
 بررسی وجود و یا عدم وجود سند امالک  34تایی اعالم شده توسط اداره
محترم امالک و معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری

سایر عملکرد

 شناسایی تعداد پروژه های نوساز مناطق پنج گانه شهر رشت با توجه به حداقل
زیربنا در سال های  93و  94در سایت نظام مهندسی گیالن و بهره برداری
از آن در شیوه نامه ملک از شریک
 شرکت در نشست هم اندیشی سرمایه گذاری کالن شهرهای کشور در تهران
 سفر به کالن شهر مشهد و استفاده از تجربیات معاونت اقتصادی شهرداری
مشهد مقدس در زمینه سرمایه گذاری
 پیگیری مصوبات موجود در قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه جهت بازسازی
سالن های سینما در رشت همچنین مکاتبه شهرداری رشت با نماینده محترم
مجلس شورای اسالمی شهر رشت در این خصوص
 حضور در نمایشگاه بانک ،بورس ،بیمه و فرصت های سرمایه گذاری اصفهان
در تاریخ  17الی  20دی ماه 94
 کسب مقام غرفه برتر در نمایشگاه بانک ،بورس ،بیمه و فرصت های سرمایه
گذاری اصفهان در تاریخ  17الی  20دی ماه 94
 حضور در جلسات اداره کل امور اقتصادی و دارایی (بازار سرمایه گذاری
خارجی در استان گیالن)

سایر عملکرد

 برگزاری جلسات با سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی
 هماهنگی الزم با منطقه یک جهت قرارداد ملک از شریک برج پارکینگ
(بهساز کاشانه)
 تهیه بودجه سرمایه گذاری
 بررسی اطالعات امالک باالی  400متر
 پیگیری امور مربوط به احداث ایستگاههای اتوبوس
 پیگیری مطالعات پارکینگ های مکانیزه
 برگزاری جلسه با استانداری گیالن و شهرداری های الهیجان و بندرانزلی
جهت تدوین شیوه نامه جدید سرمایه گذاری
 شرکت در کارگاه آموزشی سرمایه گذاری در فرمانداری شهرستان رشت

 معرفی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و طرح های بخش
خصوصی به اداره امور اقتصادی و دارایی
 نیاز دفتر سرمایه گذاری به مشاور حقوقی و محقق شده این امر با توجه به
پیگیری های انجام شده دفتر

سایر عملکرد

 ابالغ چند پروژه جهت تهیه بسته اقتصادی به شرکت داریک نوین
سرزمین پارس هم چون پروژه تجاری-اداری سردار جنگل واقع در زمین
موتوری ،پاساژ نگین ،جشنواره بومی-محلی در منظریه ،طراحی خیابان جوان،
سرویس های بهداشتی در سطح شهر به منظور خدمات رسانی و نگهداری
در قبال استفاده از تبلیغات و خدمات فروشگاهی
 پیگیری امور نقشه برداری حریم تاالب عینک و تهیه طرح اقتصادی جهت
پهنه آبی تاالب جهت ارایه به آب منطقه ای به منظور استفاده بهینه از
آن
 پیگیری امور تهیه بسته سرمایه گذاری کمپینگ و رصدخانه تاالب عینک
توسط شرکت مشاور شهرنگار
 پیگیری امور انتقال زمین 30هکتاری به شهرداری و تهیه بسته سرمایه
گذاری توسط شرکت مشاور شهرنگار
 بهسازی وب سایت دفتر سرمایه گذاری و به روز نمودن سایت دفتر
 تهیه بانک اطالعاتی سرمایه گذاران

سایر عملکرد

كمیسیون كارشناسي سرمايه گذاري

موضوعات مطرح شده در کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری

شماره جلسه

تاریخ جلسه

موضوع جلسه

نتیجه

30

94/2/1

بررسی پیشنهاد مشارکت شرکت
تعاونی مسکن کارکنان سپیدرود و
شرکت دلتا بتن آریا در خصوص
بهای عوارض اخذ پروانه و تغییر
کاربری و افزایش تراکم

 مقرر گردید شرکت تعاونی مسکن کارکنان سپید رود کلیه مستندات همچوناسناد زمین ،قرارداد با سازمان مسکن و شهرسازی ،وکالتنامه به سرمایهگذار
شرکت (سازنده) و مکاتبات با شهرداری را به دفتر سرمایه گذاری ارائه دهد.
 مقرر شد ابتدا وضعیت مالکیت زمین مشخص گردد و اینکه آیا شرکتتعاونی مسکن کارکنان سپید رود از لحاظ قانونی می تواند بخشی از واحد های
ساخته شده در اراضی را به تملک اشخاصی غیر از اعضای تعاونی (شهرداری)
درآورد .بر این اساس شهردار منطقه  5با توجه به تملک سازمان مسکن و
شهرسازی بر این اراضی و مشکالت حقوقی واگذاری زمین در آینده ،پیشنهاد
تقسیط عوارض را مطرح نمودند .همچنین پیشنهاد شد که شرکت تعاونی
مسکن کارکنان سپید رود می تواند قدر سهم شهرداری را به صورت تهاتر با
زمین های دیگر شرکت تعاونی مسکن کارکنان سپید رود پرداخت نماید.
 در صورت رفع مشکالت حقوقی و مشخص شدن مالکیت ،میبایستمشخصات فنی و اقتصادی طرح تهیه و جهت تدقیق قدرالسهم طرفین ارائه
گردد.
 در صورت نظر شرکت بر تهاتر با امالک و داراییهای خود ،شرکتتعاونی مسکن کارکنان سپید رود میبایست درصدی را با توافق طرفین ،به
صورت نقد و مابقی را از طریق تهاتر پرداخت شود.

موضوعات مطرح شده در کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری

موضوع جلسه

نتیجه

شماره جلسه

تاریخ جلسه
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94/2/6

بررسی تحقق شهر و شهروند مقرر گردید که دفتر سرمایهگذاری جلسه ای مشترک با حضور
الکترونیک و ایجاد کارت شهروندی اعضای  ،ITSجهت جمع بندی بخش فنی ،شاخص سازی و
با حضور ریاست محترم بانک انصار همچنین مشخص کردن چارچوب های سرمایهگذاری برگزار نمایند
تا فعالین توانمند در حوزه راهاندازی و مدیریت شبکه کارت
شهروندی ،بستههای سرمایهگذاری خود را در این چارچوبها
به شهرداری ارائه نمایند .در انتها بانک انصار و شرکت سهامی
خاص وابسته به آن نیز عنوان نمودند که با بانک یا شرکت دیگری
در این پروژه طرف قرارداد نخواهند شد.

32

94/2/29

بررسی تحقق شهر و شهروند
الکترونیک و ایجاد کارت شهروندی
با حضور شرکت ریزپرداز الکترونیک
دریک

متفاوت بودن تجهیزات فنی شرکت با اسناد فنی شهرداری
که مقرر گردید در جلسهای که به مباحث فنی اختصاص
دارد ،بررسی و ارزیابی گردد.
اظهار اینکه شرکت قابلیت ارائه چندین سناریوی اقتصادی
متفاوت را برای اجرا دارد .مقرر گردید شرکت بسته
پیشنهادی خود را (در قالب یک یا چند سناریو) به شهرداری
ارائه نماید.

موضوعات مطرح شده در کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری

شماره جلسه

تاریخ جلسه

موضوع جلسه

نتیجه
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94/3/6

تصمیمگیری در خصوص
قدرالسهم شهرداری در پروژه
زیتون با توجه به تصمیمات
صورت گرفته توسط هیات
کارشناسان رسمی دادگستری

در نهایت با توجه به اینکه تقسیم و تعیین سهم شهرداری و دریافت
آن خارج از مباحث سرمایهگذاری است ،این پروژه در این مرحله به
واحد حقوقی و اداره امالک جهت تعیین کمیته تحویل و تحول،
واگذار گردید و از شمول کار دفتر خارج شد.

بررسی موضوع فراخوان پارك با توجه به اینکه بازرسی استان در ارتباط با اسناد فراخوان پروژه
آبی با توجه به نامه شماره ش پارک آبی سواالتی را از مشاور تهیه کننده طرح اقتصادی داشتند،
ر  1394 – 23948مورخ مشاور شهریگ به بازرسی رفتند اما نتوانستند سواالت بازرسی استان
را پاسخگو باشند .بازرسی عنوان داشته است که ماهیت مطالعات و
1394/2/29
اسناد فراخوان دوبخشی (مشارکت مدنی و  )BOTاست و می
بایست تدقیق و روشن گردد.
با توجه به اینکه این پروژه از جنس مشارکت مدنی است و این
موضوع مورد تایید کمیسیون کارشناسی قرار گرفته است ،مقرر
گردید این موضوع توسط دفتر سرمایهگذاری به اداره حقوقی ارسال
گردد.

موضوعات مطرح شده در کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری

موضوع جلسه

نتیجه

شماره جلسه

تاریخ جلسه
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94/3/10

ارایه و بررسی مطالعات شهربازی مقرر گردید مشاور محترم با توجه به موارد مطروحه و اصالحات
پارك قدس رشت انجام شده توسط عنوان شده در جلسه ،مطالعات را بازبینی و اصالح نماید و دو گزینه
شرکت عمران مسکن سازان گیالن  BOTو  BOLTرا پیشنهاد دهد.

35

94/3/17

ارایه و بررسی سناریوهای BOTو
BOLTمطالعات شهربازی پارك
قدس رشت انجام شده توسط
شرکت عمران مسکن سازان گیالن

با رای گیری از اعضای حاضر در جلسه ،روش  BOLTبه
اتفاق آرا انتخاب شد و مقرر گردید مشاور تکمیل محاسبات
مالی ،سهم الشرکه پایه شهرداری ،مبلغ کف اجاره بها ،توجه
به  overhaulدستگاه ها پس از پایان دوران مشارکت و
سایر تغییرات و محاسبات الزم را به همراه توجیهات فنی و
مالی جهت ارایه در هیات عالی سرمایهگذاری انجام دهد.
مقرر گردید مشاور بندهای قرارداد و اسناد فراخوان را ظرف
یک هفته اصالح و به اداره حقوقی ارسال نماید.
مقرر گردید عوارض و دریافتی های شهرداری توسط شرکت
عمران و مسکن سازان و شهرداری منطقه دو به طور دقیق
مشخص و در مطالعات به عنوان جزئی از آورده شهرداری
لحاظ شود.

موضوعات مطرح شده در کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری

شماره جلسه

تاریخ جلسه

موضوع جلسه

نتیجه
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94/3/19

ارایه و بررسی پیشنهاد شرکت نقش
رنگ پایا پوشش با موضوع
سرمایه-گذاری مشارکتی و تهاتر در
پروژه های عمرانی ساخت معابر و
محوطه با فناوری نوین آسفالت
دکوراتیو

در انتها با استقبال از طرح ،مقرر شد یک خیابان به عنوان
پایلوت برای انجام کار (با تاکید بر پیاده روی مجازی) با
پرداخت هزینه طرح پایلوت ،انتخاب شده تا پس از جلب
رضایت شهرداری ،در بافت فرسوده که نیازمند چنین فناوری
می باشد اجرایی گردد.

موضوعات مطرح شده در کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری
شماره جلسه

تاریخ جلسه

موضوع جلسه

نتیجه

37

94/4/8

ارایه و بررسی پیش نویس
قرارداد شهر بازی قدس توسط
شرکت عمران مسکن سازان
گیالن

مقرر گردید پروانه مستحدثات به نام شهرداری رشت صادر گردد.
مقرر گردید از زمان ارسال قیمت پیشنهادی سرمایه گذار  ،شهرداری ظرف مدت دو ماه
بررسی و در صورت لزوم اصالح  ،تایید و ابالغ تعرفه های سال جدید اقدام نماید.در
صورت عدم اعالم نظر شهرداری ظرف مدت دوماه پیشنهاد سرمایه گذار مالک عمل
قرار گیرد.
مقرر گردید عوارض و دریافتی های شهرداری منطقه دو در این پروژه را شهرداری مرکز
به منطقه دو پرداخت نماید.
مقرر گردید شرکت عمران و مسکن سازان ،فازبندی عملیاتی در طی دو سال ساخت
پروژه شهربازی را تهیه کنند.
مقرر گردید در قرارداد  ،عملیات overhaulدستگاهها ،انجام شود و در پایان هر
سال ،وضعیت سالمت فنی دستگاههای شهر بازی باید به تایید ناظر فنی معرفی شده از
طرف شهرداری رشت برسد.
مقرر گردید سرمایه گذار به منظور تضمین حسن اجرا ی کلیه تعهدات مندرج در این
قرارداد و نیز تسلیم و تحویل مجموعه شهر بازی پارک قدس در پایان مدت قرارداد ،
( مبلغ
ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط معادل ده درصد از مبلغ کل قرارداد
سرمایه گذاری طرف دوم قرارداد ) با اعتبار  5ساله را در وجه شهرداری رشت تحویل
دهد.
مقرر شد شرکت عمران و مسکن سازان  ،طراحی ورودی و جداره های خارجی
شهربازی را بررسی نماید.

بررسی پیشنهاد استقرار و کلیات فرآیندکار مورد موافقت اولیه قرار گرفت و به دلیل اهمیت
تسهیلگری ،کارگزاری و جذب موضوع مقرر گردید اعضای کمیسیون کارشناسی پیشنهاد را مطالعه
سرمایه گذار شرکت داریک
نموده و در جلسه کارشناسی آینده به بحث و بررسی آن پیشنهاد
اختصاص بابد.

موضوعات مطرح شده در کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری
شماره جلسه

تاریخ جلسه

موضوع جلسه

نتیجه
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94/4/16

بررسی پیش نویس قرارداد
شهر بازی قدس توسط شرکت
عمران مسکن سازان گیالن

مقرر گردیددر مطالعات صورت گرفته تیم حفاظتی پیشنهادی برای مجموعه
شهر بازی از سه نفر به چهار نفر افزایش یابد.
از آنجایی که قیمت اجاره بیلبورد های تبلیغاتی را شورای اسالمی بصورت
ساالنه تصویب می کند مقرر گردید درآمد متصور شده از اجاره بیلبورد های
تبلیغاتی درون مجموعه شهربازی کاهش یابد.
مقرر گردید در بند دو ماده  14قرارداد ،توقف غیر موجه بیش از یک ماه در
انجام عملیات اجرایی آماده سازی مجموعه شهر بازی به تشخیص ناظر عالیه (
شهرداری رشت) موجب فسخ قرارداد گردد .
مقرر گردید در کلیه موارد فسخ قرارداد شهرداری حق استفاده و بهره برداری از
دستگاهها و ابنیه های موجود در مجموعه شهر بازی را خواهد داشت.
مقرر گردید ایرادات موردی مطرح شده در متن مطالعات و مواد قراداد مجموعه
شهربازی توسط شرکت عمران مسکن سازان گیالن اصالح گردد.

بررسی پیشنهاد استقرار و
تسهیلگری ،کارگزاری و جذب
سرمایه گذار شرکت داریک

مقرر گردید در جلسه آتی تنها فرایند مطالعات و نوع قرارداد استقرار و
تسهیلگری ،کارگزاری و جذب سرمایه گذار و همچنین تهیه بسته سرمایه
گذاری بدون در نظر گرفتن اینکه کدام شرکت مطرح شود ،بررسی گردد.

پاساژ نگین

این موضوع با توجه به رویکرد منطقه محوری و همچنین واگذاری فرآیند ملک
از شریک به مناطق ،مقرر گردید این موضوع به مدیریت منطقه  2واگذار گردد.

موضوعات مطرح شده در کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری

شماره جلسه

تاریخ جلسه

موضوع جلسه

نتیجه
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94/4/20

بررسی فرآیند استقرار و تسهیلگری،
کارگزاری و جذب سرمایه گذار

با فرآیند انعقاد چنین قراردادهایی با توجه به صرفه و صالح
شهر موافقت گردید و مقرر شد استعالم از شرکت های
مشاور توانمند در این حوزه اخذ شده و تصمیم گیری مناسبی
صورت گیرد.

40

94/5/13

پیشنهاد سرمایه گذاری پروژه پارك
آبی

بررسی پیشنهادات سرمایه گذار (آقای باباخانی)

موضوعات مطرح شده در کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری

شماره جلسه

تاریخ جلسه

موضوع جلسه
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94/6/21

بررسی مطالعات پروژه شهربازی
قدس رشت

نتیجه

سناریوی مطالعات به جای این که درصدی از درآمد خالص (سود)باشد ،بر اساس درصدی از درآمد ناخالص محاسبه گردد.
می توان از بلیط الکترونیکی یا کالً از کارت الکترونیکی به جایپول نقد استفاده نمود.
در انتها دو سناریو برای برگزاری فراخوان مطرح گردید که اولویت
با سناریوی اول می باشد.
سناریوی اول :درصد از درآمد با سقف قرارداد  10ساله و از همان

سال اول ،در اسرع وقت توسط مشاور تعیین گردد و سپس پروژه
شهربازی ،به فراخوان گذاشته شود.
سناریوی دوم :مطالعات موجود با شرایط حاضر ،به فراخوان گذاشته
شود و سرمایه گذاران درصدهای مد نظر خود را پیشنهاد دهند و در
صورتی که بازهی پیشنهادی سرمایه گذاران ،از کف تعیین شده
مطالعات کمتر بود ،پیشنهاد به کمیته فنی فرستاده شود و کمیته
مذکور صرفه و صالح شهرداری را تشخیص دهد.

موضوعات مطرح شده در کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری
شماره جلسه

تاریخ جلسه
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94/6/24

موضوع جلسه

نتیجه

بررسی اصالح مطالعات شهربازی مشاور دو سناریو (درآمد سالیانه با نرخ تنزیل  ٪15تعدیل یافته) را
قدس رشت
به شرح ذیل پیشنهاد دادند.
سناریوی اول :در صورتی که  2سال طراحی و ساخت و  8سال
بهره برداری باشد ،سهم الشرکه شهرداری با مجموع زمانی 10
سال از درآمد ناخالص در  8سال بهره برداری برابر  ٪16/59می
باشد.
سناریوی دوم :در صورتی که  2سال طراحی و ساخت و  10سال
بهره برداری باشد ،سهم الشرکه شهرداری با مجموع زمانی 12
سال از درآمد ناخالص در  10سال بهره برداری برابر  ٪19/9می
باشد.
سناریو ها در جلسه بررسی گردیدند و سناریوی دوم برگزیده شد.
بررسی پیشنهاد احداث فضای
فرهنگی در حاشیه رودخانه گوهر رود
(منظریه)

اعضای کمیسیون کارشناسی با کلیات طرح موافقت نمودند اما خواستار توجه
به ضوابط قانونی شدند و عنوان نمودند که توسط حوزه های حقوقی و
شهرسازی می بایست اقدامات و پیگیری های الزم صورت گیرد.
در خصوص  5مهر و برگزاری موقت نمایشگاه ،اعضا عنوان نمودند که می
توانند درخواست مشخص خود را به شهرداری (واحد حقوقی) ارایه نمایند تا
ضوابط حقوقی بررسی گردد و در صورت امکان ،نمایشگاه به صورت موقت،
طی هفتهی جهانگردی برگزار گردد.

موضوعات مطرح شده در کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری
شماره جلسه

تاریخ جلسه
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94/7/18

موضوع جلسه

نتیجه

بررسی مطالعات پروژه پارك آبی برخی از ایرادات طرح توسط اعضای کمیسیون کارشناسی جهت
جهت برگزاری فراخوان
اصالح به مشاور داریک اعالم گردید .همچنین عوارض جدید
محاسبه شده توسط منطقه یک (32/000/000/000ریال) ،مورد
بحث و اعتراض اعضای کمیسیون واقع شد و تصمیم بر آن شد
منطقه یک ،اداره درآمد و کارشناس درآمد دفتر سرمایه گذاری ،به
صورت مشترک عوارض صحیح را محاسبه نمایند تا به مشاور
اعالم گردد و قدرالسهم نهایی شهرداری مشخص گردد.
با توجه به مطرح شدن این مبحث که اگر سرمایه گذار بخواهد
عوارض را به صورت نقد پرداخت نماید ،اعضای کمیسیون
کارشناسی تأکید نمودند که عوارض جز آورده شهرداری است و به
هیچ عنوان به صورت نقد یا اقساط توسط سرمایه گذار نباید
پرداخت شود.
به علت اهمیت موضوع و امکان ارزیابی فنی پیشنهاد دهندگان
(تعیین شاخص فنی برای سرمایه گذار توسط مشاور انجام می
گیرد) ،فراخوان به صورت دو مرحله ای با سپرده حداقل پنج
درصدی (با توجه به آیین نامه مالی معامالتی شهرداری ها) برگزار
می گردد.
قیمت خرید اسناد فراخوان 2/000/000 ،ریال در نظر گرفته شد.
مقدار تضامین بر اساس آیین نامه مالی معامالتی شهرداری ها
(حداقل  5درصد) و از نوع ضمانت نامه بانکی خواهد بود.

موضوعات مطرح شده در کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری
شماره جلسه

تاریخ جلسه

موضوع جلسه

نتیجه
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94/7/26

فرآیند سرمایه گذاری شهرداری رشت

جدول فرآیند ملک از شریک مورد بررسی قرار گرفت و با انجام
اصالحاتی ،برای طرح در هیئت محترم عالی سرمایه گذاری ،مورد
تایید قرار گرفت.

45

94/8/9

برررسی احداث سرویس های بهداشتی
در سطح شهر به شیوه سرمایه گذاری

 تصویر واقعی سرویس بهداشتی در شهرهایی که احداثشده و نمونه قراردادهای سرمایه گذاری با سایر شهرها در
جلسه کمیسیون کارشناسیمورد بررسی قرار گیرد.
 کلیهی اطالعات موجود سرویس بهداشتی در اختیاراعضای کمیسیون کارشناسی قرار گیرد.
 جناب آقای شوقی (عضو محترم شورای اسالمی وکمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری) نیز به جهت اهمیت
موضوع در جلسه حضور یابند.

بررسی مطالعات پارك های سطح شهر

 مطالعات انجام شدهی پارک ها توسط مشاور به اعضایکمیسیون کارشناسی ارسال گردد و این موضوع جهت
بررسی بیشتر به جلسه بعدی موگول گردید.

موضوعات مطرح شده در کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری
شماره جلسه

تاریخ جلسه
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94/8/21

موضوع جلسه

نتیجه

شیوه نامه سرمایه گذاری ملک از  -تصمیم گرفته شد که مذاکره با بانک شهر و انعقاد تفاهم نامه با
شریک
شرکت های واسطه برای فروش قدرالسهم شهرداری در پروژه
های مشارکتی سرمایه گذاری ،در جلسات آتی مورد بررسی قرار
گیرد.
 کلیات شیوه نامه سرمایه گذاری ملک از شریک با انجام تغییراتیمورد موافقت اعضای کمیسیون کارشناسی قرار گرفت.
بررسی مطالعات انجام شده مشاور بسته های پیشنهادی مشاور مورد بررسی قرار گرفت.
در خصوص پارك های بزرگ سطح  -در بوستان کشاورز موضوعات «پرش بانجی» و «کلبه وحشت»
شهر
مورد تأیید قرار گرفت و مقرر گردید تا مشاور مطالعات فنی و
اقتصادی را برای بسته بوستان کشاورز انجام دهد.
 اعضای کمیسیون کارشناسی ،نسبت به بسته«پیست اسکیت»برای پارک شهر ،نظر مثبت داشتند و مقرر گردید تا مشاور
مستندات فنی و اقتصادی بیشتری را برای این بسته ارایه نماید.

موضوعات مطرح شده در کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری
شماره جلسه

تاریخ جلسه

موضوع جلسه

نتیجه
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94/8/28

 -1شیوه نامه سرمایه گذاری ملک از
شریک
 -2بررسی ایجاد مرکز صنایع دستی و
محل دایمی جشنواره های بومی و محلی
در حاشیه رودخانه گوهر رود -منظریه
 -3ایجاد پارك حاشیه ای رودخانه
زرجوب (خیابان جوان)
 -4بررسی مطالعات انجام شده مشاور
در خصوص پروژه مجتمع تجاری و
خدماتی سردار جنگل

موضوع اول:
اصالحاتی در شیوه نامه ملک از شریک اعمال گردید.
موضوع دوم:
 با کلیات طرح موافقت گردید. دوره مشارکت باید تعیین گردد .همچنین مشارکت به صورت BOTپیشنهاد گردید.
 چهارچوب حقوقی و قراردادی باید به گونه ای توسط اداره محترم حقوقیتعیین گردد که تبدیل به بازارچه خوداشتغالی نشود.
 بررسی های الزم توسط اداره محترم حقوقی (چهارچوب حقوقی وقرارداری طرح ،بحث حقوقی تامین نور امالک مجاور که دارای پنجره به
سمت پروژه می باشند ،امالکی که در سوی دیگر رودخانه (به جهت لزوم
ایجاد پارکینگ) وجود دارند ،بحث حقوقی برنامه های زنده ای که در این
مکان برگزار می گردد و  )...و معاونت محترم شهرسازی و معماری (ضوابط
شهرسازی طرح) انجام شود.
 بررسی های الزم در مورد امالک سمت دیگر رودخانه که در منطقه دوواقع شده اند ،به جهت لزوم ایجاد پارکینگ ،توسط منطقه نیز صورت گیرد.
 مجوزهای الزم از اداره محترم آب اخذ گردد. طرح پیشنهادی به سازمان محترم آب منطقه ای ارسال گردد(.نامه نگاریهای الزم توسط اداره محترم حقوقی انجام شود).
 در صورت داشتن منفعت برای شهرداری ،منافع پروژه به سازمان محترممیوه و تره بار ،بازگردد.
 در مدت اجرای پروژه ،ناظری جهت جلوگیری از هرگونه مشکل حقوقی،وجود داشته باشد.
 -جهت ارزیابی اقتصادی به مشاور دفتر سرمایه گذاری سپرده شود.

موضوعات مطرح شده در کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری
شماره جلسه

تاریخ جلسه

موضوع جلسه

47

94/8/28

 -1شیوه نامه سرمایه گذاری ملک از
شریک
 -2بررسی ایجاد مرکز صنایع دستی و
محل دایمی جشنواره های بومی و محلی
در حاشیه رودخانه گوهر رود -منظریه
 -3ایجاد پارك حاشیه ای رودخانه
زرجوب (خیابان جوان)
 -4بررسی مطالعات انجام شده مشاور
در خصوص پروژه مجتمع تجاری و
خدماتی سردار جنگل

نتیجه
موضوع سوم:

با کلیات ایجاد پارک حاشیه ای در کنار رودخانه زرجوب موافقت
گردید.
پیشنهاد دهنده می بایست پیشنهاد مشخص خود را به دفتر سرمایه
گذاری تحویل نماید تا بررسی های الزم صورت گیرد.
در اجرای این پروژه ،به جهت حاشیه رودخانه بودن ،نباید سازه
سنگین داشته باشد.
به جهت اهمیت موضوع ایجاد فضای شهری در خیابان جوان ،تهیه
بسته اقتصادی این موضوع به مشاور دفتر سرمایه گذاری ابالغ
گردد.
موضوع چهارم:

بر اساس طرح تفصیلی جدید (گسترهی تجاری -اداری -خدماتی
 ،)s212محاسبات مجددا انجام شود(زمان پروژه ،سهم الشرکه و
 )...و سناریوی جدیدی طراحی گردد و مقایسه الزم با سناریوی
قبل انجام شود.
در صورت لزوم می توان شرطی در مزایده به صورت ذیل گذاشت:
«سرمایه گذار می تواند بهجهت بهبود منافع شهر و شهرسازی،
طرح بهتری ارایه نمایدکه در کمیسیون ماده  5نیز مطرح گردد».
تصمیم گیری نهایی ،در جلسات آتی گرفته خواهد شد.

موضوعات مطرح شده در کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری
موضوع جلسه

شماره جلسه

تاریخ جلسه

48

94/9/1

نحوه برگزاری فراخوان پروژه های  -در راستای تطبیق آیین نامه مالی معامالتی شهرداری با شیوه
سرمایه گذاری با اولویت شهربازی نامه سرمایه گذاری ،اعضای محترم هیئت عالی می توانند به عنوان
قدس رشت
کمیته فنی بازرگانی جهت بازگشایی پاکات ب انتخاب شوند که
ارزیابی الزم در کمیسیون کارشناسی صورت می گیرد و سپس
تأیید نهایی در هیئت عالی انجام خواهد شد.
 مطالعات پروژه در اختیار کسانی که اسناد را خریداری می کنند،قرار داده شود.

49

94/9/12

موضوع اول:
در این جلسه نیز تغییراتی در شیوه نامه اعمال گردید.
موضوع دوم:
با کلیات طرح موافقت شد.
مصوبه هیئت عالی ،درصدها و تعهدات دیگر در تفاهم نامه ملک از شریک
حذف و عقد تفاهم نامه صورت گیرد و سپس به کمیسیون ماده  5ارجاع
گردد.
موضوع سوم:
با توجه به این که این پروژه هم ملک از شهرداری محسوب می شود و هم
ملک از شریک ،بنابراین ابتدا باید طرح توجیه اولیه (توسط مشاور بخش
خصوصی یا مشاور دفتر سرمایه گذاری (در صورت موافقت سرمایه گذار در
خصوص تقبل هزینه)) تهیه شود و سپس در کمیسیون کارشناسی مطرح
گردد تا بررسی های الزم به عمل آید.

 -1شیوه نامه سرمایه گذاری ملک از
شریک و فرآیند گردش کار ملک از
شریک
 -2بررسی پیشنهاد احداث مجتمع
ورزشی در خیابان ولی عصر ،خیابان
عرفان
 -3بررسی پیشنهاد مالکان پاساژ
نگین (تبدیل پارکینگ به تجاری)
 -4بررسی احداث سرویس های
بهداشتی در سطح شهر به شیوه
سرمایه گذاری

نتیجه

موضوعات مطرح شده در کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری
شماره جلسه

تاریخ جلسه

موضوع جلسه

نتیجه
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94/9/12

 -1شیوه نامه سرمایه گذاری ملک از
شریک و فرآیند گردش کار ملک از
شریک
 -2بررسی پیشنهاد احداث مجتمع
ورزشی در خیابان ولی عصر ،خیابان
عرفان
 -3بررسی پیشنهاد مالکان پاساژ
نگین (تبدیل پارکینگ به تجاری)
 -4بررسی احداث سرویس های
بهداشتی در سطح شهر به شیوه
سرمایه گذاری

موضوع چهارم:
از سوی سرمایه گذار عنوان شود که در کدام یک از مکان های تعیین شده،
امکان ساخت بوفه و سرویس بهداشتی با هم مورد قبول می باشد و در کدام
مکان ها توجیه اقتصادی ندارد تا در کمیسیون کارشناسی مطرح شود و
بررسی های الزم به عمل آید.
عکس هایی از نمونه های اجرا شده توسط سرمایه گذار در اختیار دفتر
سرمایه گذاری قرار گیرد.
این موضوع می تواند به فراخوان گذاشته شود و در ازای خدمات ارایه شده،
برای مدت زمان تعیین شده ،بوفه ،تبلیغات ،عوارض و یا هر نوع تسهیالت
دیگری برای سرمایه گذار در نظر گرفته شود.
مطالعه توجیه پذیری یا عدم توجیه بحث احداث سرویس بهداشتی در نقاط
تعیین شده ،توسط مشاور دفتر سرمایه گذاری انجام شود و سپس این موضوع
مجدد در کمیسیون کارشناسی مطرح شود تا بررسی الزم صورت گیرد.
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94/9/22

فرآیند گردش کار ،تفاهم نامه ،قرارداد و
شیوه نامه سرمایه گذاری ملک از
شریک

در هر یک از موارد تغییراتی اعمال شد و در نهایت شیوه نامه و گردش کار
ملک از شریک مورد تصویب قرار گرفت و تصمیم بر آن شد تا قرارداد و
تفاهم نامه برای اظهار نظر به اداره محترم حقوقی ارسال گردند.
گردش کار ملک از شریک
شیوه نامه ملک از شریک

گردش کار ملک از شریک
فرآیند و گردش کار مشارکت ملک از شریک (بخ

خ و ی)
حداکثر زمان

معاونت اقت ادی و مالی

مدیریت حقوقی

دفتر سرمایهگذاری

منطقه با همکاری مشاور

متقاضی مشارکت

پیشنهاد فرصت

پیشنهاد فرصت

پیشنهاد فرصت و ایده و تقاضای مشارکت و
مستندات ملکی

-

صحه گذاری مالکیت توسط حقوقی منطقه

 حداقل زمان

زمان انجا ریز
فرآیند

گا 1

3

2

گا 2

7

3

گا 3

عقد تفاهم نامه با مشارکت کننده

5

3

گا 4

پیگیری امور (در صورت نیاز ارسال به کمیسیون ماده  )5و اخذ تمامی مجوز های الزم

5

3

گا 5

اصالح نقشه در صورت نیاز و تهیه بسته سرمایهگذاری و انجام مطالعات فنی و اقتصادی و یا
ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری و تکمیل مستندات پروژه با همکاری شهرداری و متقاضی
مشارکت

25

20

گا 6

ارزیابی مطالعات امکانسنجی فنی و اقتصادی و سهم الشرکه طرفین و
تصویب قدرالسهم جهت عقد قرارداد و امضای صورتجلسه استفاده از
بودجه غیر نقدی

ارزیابی مطالعات امکانسنجی فنی و اقتصادی و سهم الشرکه طرفین
و تصویب قدرالسهم جهت عقد قرارداد و امضای صورتجلسه استفاده
از بودجه غیر نقدی

ارزیابی مطالعات امکانسنجی فنی و اقتصادی و سهم الشرکه
طرفین و تصویب قدرالسهم جهت عقد قرارداد و امضای
صورتجلسه استفاده از بودجه غیر نقدی

ارزیابی مطالعات امکانسنجی فنی و اقتصادی و سهم الشرکه طرفین و تصویب قدرالسهم جهت
عقد قرارداد و امضای صورتجلسه استفاده از بودجه غیر نقدی

14

7

گا 7

تایید پیش نویس قرارداد

تایید پیش نویس قرارداد تهیه شده توسط مشاور وبررسی وتأیید
تضامین موضوع قرارداد

تایید پیش نویس قرارداد تهیه شده توسط مشاور

تهیه پیش نویس قرارداد و ارسال به حقوقی و سرمایه گذاری و مالی

10

7

گا 8

عقد قرارداد با امضای شهردار شهر

بررسی طرح انطباق و اولویت و حجم تقریبی سرمایهگذاری(بر اساس کف ریالی و متراژی اعالم
شده مناطق)

اخد تضامین موضوع قرارداد بعد از عقد قرارداد

تهیه طرح انطباق

ابالغ قرارداد
نظارت برطراحی واخذ نقشهها و سایر مجوزات و صدور پروانه ساختمان

نظارت جانمایی قدرالسهم های تعیین شده طرفین بر روی نقشه و
تایید تقسیم نامه عادی

تایید تقسیم نامه عادی

نظارت جانمایی قدرالسهم های تعیین شده طرفین بر روی
نقشه
و تایید تقسیم نامه عادی

جانمایی قدرالسهم طرفین بر روی نقشه و تنظیم تقسیم نامه عادی

دریافت گزارش پیشرفت کار از منطقه

کنترل و مدیریت پروژه و ارایه گزارش ماهیانه از پروژه به دفتر سرمایهگذاری

معرفی طراح و ناظر و تهیه نقشه های فاز  1و
2

شروع فرآیند اجرایی پروژه

امکان پیش فروش(اداره امالک)
درخواست پایان کار

7

4

گا 9

2

1

گا 10

10

7

گا 11

حداکثر  6ماه پس از دور
پروانه

-

گا 12

-

-

گا 13

-

-

گا 14

10

7

گا 15

-

گا 16

گا 17

گا 18

تائید تقسیم نامه

کنترل و تایید تغییرات تقسیم نامه بر اساس تقسیم نامه عادی

صدور پایان کار و کنترل تقسیم نامه

تحویل گیری موقت پروژه(اداره امالک)

صورتمجلس تفکیکی بعد از تحویل گیری موقت

تحویل گیری موقت پروژه

-

تحویل قطعی(اداره امالک) و انتقال اسناد به نام شهرداری

تحویل قطعی

-

حداقل  6ماه پس از تحویل
گیری موقت

تصمیم گیری درخصوص نحوه بهره برداری از سهم الشرکه به صورت
نقدی یا غیرنقدی؛ فروش و یا ذخیره به عنوان اموال و امالک

تصمیم گیری درخصوص نحوه بهره برداری از سهم الشرکه به صورت نقدی یا غیرنقدی؛ فروش و
یا ذخیره به عنوان اموال و امالک

-

-

شیوه نامه ملک از شریک

موضوعات مطرح شده در کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری
شماره جلسه

تاریخ جلسه
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94/10/3

موضوع جلسه

نتیجه

بررسی گردش کار سرمایه گذاری ملک با انجام اصالحاتی در فرآیند ملک از شهرداری ،تصمیم گیری
از شهرداری
نهایی در این خصوص به جلسه آینده موکول گردید.
بررسی مطالعات انجام شده مشاور در
خصوص پارك های بزرگ سطح شهر

با توجه به اتمام قرارداد کمپینگ بوستان ملت ،بحث کمپینگ در داخل شهر
منتفی شود و به خارج از شهر (جاده انزلی ،زمین سراوان و یا مکان های
مشابه) انتقال یابد.
جانمایی فضای بیرونی بوستان مفاخر توسط مشاور بازدید و ارزیابی گردد.
اعضای کمیسیون کارشناسی متذکر شدند که جهت جلوگیری از تداخل
قرارداد پیمانکار و سرمایه گذار ،مجموعی که از قرارداد پیمانکار کسر می
گردد نباید بیش از  25درصد مبلغ باشد که این مسئله در جلسه چهل و ششم
کمیسیون کارشناسی  25درصد از مساحت عنوان شده بود که در این جلسه
اصالح گردید.
بستهی بوفه تنقالت در قالب یک بسته و یک قرارداد (شخص حقوقی) دیده
شود و جهت تهیهی بستهی اقتصادی به مشاور ابالغ گردد.
بستهی پیست اسکیت پارک شهر نیز مورد قبول اعضای کمیسیون
کارشناسی قرار گرفت و جهت تهیهی بستهی اقتصادی ،به مشاور ابالغ
گردد.

موضوعات مطرح شده در کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری
شماره جلسه

تاریخ جلسه
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94/10/10

موضوع جلسه

نتیجه

بررسی فرآیندهای سرمایه گذاری  -فرآیند گردش کار ملک از شریک مورد تایید قرار گرفت.
شهرداری
فرآیند گردش کار ملک از شهرداری نیز مطرح و مورد تصویب
اعضا قرار گرفت.
 جهت مذاکره با مدیران محترم مناطق در خصوص شیوه نامهسرمایهگذاری ملک از شریک ،نشست مشترکی در جلسه آتی
کمیسیون کارشناسی برگزار گردد.
پیشنهاد گردید تا در شیوه نامه سرمایه گذاری و مشارکتشهرداری ،برای صاحب ایده ،ترک فراخوان دیده شود که بررسی
بیشتر در این خصوص و همچنین شیوه نامه سرمایه گذاری ،به
جلسات آتی موکول گردید.
فرآیند گردش کار ملک از شهرداری
بررسی پیشنهادات سرمایه گذاری در  -پس از بررسی اعضای کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری،
فراخوان پارك آبی شهر رشت
پیشنهاد شرکت مزبور با 13.26درصد قدرالسهم برای شهرداری به
کسر عوارض و  86.74درصد برای سرمایه گذار ،مورد تصویب قرار
گرفت.
 پیشنهاد شرکت «نوید بخش کیش» برای بررسی بیشتر و تاییدنهایی در جلسه آتی هیئت عالی سرمایه گذاری مطرح شود.

گردش کار ملک از شهرداری

موضوعات مطرح شده در کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری

شماره جلسه

تاریخ جلسه

موضوع جلسه

نتیجه
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94/10/13

بررسی فرآیندهای سرمایه گذاری ملک
از شریک (گردش کار و شیوه نامه ملک
از شریک )

اعضای کمیسیون کارشناسی و مدیران محترم مناطق پنج
گانه با قرار دادن چهارچوبی برای پروژه های سرمایه گذاری
ملک از شریک موافقت نمودند.
پس از مطرح شدن نظر شهردار محترم رشت ،مدیران محترم
مناطق پنج گانه همچنین موافقت خویش را با تحقق بودجه
نقد و غیر نقد مناطق با شیوه نامه تدوین شده ملک از
شریک توسط دفتر سرمایه گذاری ،اعالم کردند.

هیئت عالي سرمايه گذاري

موضوعات مطرح شده در هیئت عالی سرمایه گذاری

شماره جلسه

تاریخ جلسه

26

94/1/31

موضوع جلسه

نتیجه

بررسی پیشنهاد وارده از سوی شرکت  -از مشاور طرح ساماندهی رودخانه دعوت شود تا در نشستی کم و
مهندسی شوك در زمینه مشارکت در کیف مطالعات صورت گرفته (منطبق با شرح خدمات) را تشریح
طرح ساماندهی رودخانه های زرجوب و نماید.
گوهر رود ()EPC
 بر اساس طرح انجام شده توسط مشاور یک برآورد تقریبیصورت گیرد تا شرکت (شرکت های پیشنهاد دهنده) بر اساس
هزینه کل طرح نسبت به سهم نقدی و غیر نقدی خود ،ارایه
پیشنهاد نمایند.
تجهیز ناوگان اتوبوسرانی از طریق مقرر گردید در جلسات آینده هیئت عالی این موضوع با حضور
خودروهای منطقه آزاد انزلی
معاون حمل و نقل و ترافیک و مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مورد
بررسی قرار گیرد.

موضوعات مطرح شده در هیئت عالی سرمایه گذاری

شماره جلسه

تاریخ جلسه

27

94/2/21

موضوع جلسه

نتیجه

بررسی موضوعات و معضالت مبتال به مقرر گردید مطالعات فنی موجود طرح در اختیار شرکت عمران
پروژه های سرمایه گذاری و چاره مسکن سازان ایران قرار گیرد و شرکت با عنایت به مختصات فنی
اندیشی در خصوص رفع و رجوع موانع پیش نویس قرارداد کارگزاری را تهیه و به شهرداری تحویل نماید.
مرتبط با آن
با این تأکید که زمان انجام پروژه بین یک تا یک سال و نیم مد
نظر قرار گیرد که متعاقبا در مورد زمان انجام پروژه تصمیم گیری
خواهد شد.

موضوعات مطرح شده در هیئت عالی سرمایه گذاری

شماره جلسه

تاریخ جلسه

موضوع جلسه

نتیجه
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94/5/26

بررسی مطالعات شهربازی (پارك
قدس) شهر رشت و زمینه سازی اعالم
فراخوان

اکثریت اعضای حاضر در جلسه ،نظر موافق خود را در زمینه
مناسب بودن مطالعات و زمینه سازی برگزاری فراخوان،
اعالم داشتند.

29

94/6/25

بررسی مطالعات شهربازی قدس شهر  -انتخاب سناریوی دوم با طول دوران مشارکت 12ساله شامل 2
رشت
سال ساخت و 10سال بهره برداری و سهم الشرکه شهرداری
 %19.9از درآمد ناخالص
 سیستم حصول درآمد ها به صورت کامل الکترونیکی انجام گیردو سهم الشرکه شهرداری با انجام هر تراکنش دریافت گردد.
 سرمایه گذار می تواند در صورت اتمام بخشی از شهربازی قبل ازپایان کامل عملیات ساخت و مهلت مقرر ،در صورت موافقت
شهرداری اقدام به بازگشایی شهربازی نماید.
 زمان ساخت به  21ماه کاهش یابد تا پروژه در دوران شورایچهارم به بهره برداری کامل برسد.
 استاندارد دستگاه ها مورد توجه قرار گیرد. -استاندارد سازی و  overhaulبه صورت توامان مطرح شود.

موضوعات مطرح شده در هیئت عالی سرمایه گذاری

شماره جلسه

تاریخ جلسه

موضوع جلسه
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94/7/20

 -1بررسی مطالعات پروژه پارك آبی
جهت برگزاری فراخوان
 -2ارزیابی اعضای جدید معرفی شده
کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری

نتیجه
موضوع اول:

 عوارض نقدی دریافت شده و به پروژه های دیگر تزریق گردد. برای سپرده شرکت در مناقصه نیز بر اساس موازین قانونی،مدیریت حقوقی شهرداری رشت بررسی و اقدام خواهد نمود.
موضوع دوم:

اکثریت اعضای حاضر در جلسه موافقت ضمنی خود را در مورد
افراد جدید معرفی شده اعالم نمودند اما تصمیم گیری نهایی را به
جلسهی بعد موکول کردند.

موضوعات مطرح شده در هیئت عالی سرمایه گذاری

شماره جلسه

تاریخ جلسه

موضوع جلسه

نتیجه
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94/7/27

 -1بررسی فرآیند ملک از شریک
 -2ارزیابی اعضای جدید معرفی شده
کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری

موضوع اول:
 فرآیند ملک از شریک به مناطق ابالغ گردد و تسریع در تهیه شیوه نامهاجرایی ،زمانمند نمودن گام ها و همچنین سیستمی نمودن فرآیند صورت
گیرد.
 در راستای موضوع سرمایه گذاری ،در مورد حجم باالی سرمایه گذاری ،ازسقف مشخصی به بعد ،در کمیسیون کارشناسی و هیئت عالی سرمایه گذاری
مطرح گردد بنابراین در گام ( 3بررسی اولویت حجم تقریبی سرمایه گذاری بر
اساس کف ریالی و متراژی اعالم شده مناطق) و همچنین برای گام 21
(تصمیم گیری در خصوص نحوه بهره برداری از سهم الشرکه به صورت
نقدی یا غیر نقدی ،فروش یا پیش فروش و یا ذخیره به عنوان اموال و
امالک) ،شیوه نامه اجرایی جداگانه ،تهیه و ابالغ گردد.
موضوع دوم:

آقایان باقری و رجبی ،تصمیم گیری نهایی در خصوص افرادجدید معرفی شده را به واسطه تحقیقات الزم در ارتباط با این افراد،
زمان بر دانستند و در نهایت این موضوع به جلسه آتی موکول
گردید.

موضوعات مطرح شده در هیئت عالی سرمایه گذاری
شماره جلسه

تاریخ جلسه

موضوع جلسه

نتیجه
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94/10/12

 -1انتخاب سرمایه گذار پروژه
پارك آبی در فراخوان برگزار شده
 -2انتخاب اعضای کمیسیون
کارشناسی سرمایه گذاری
 -3تعیین سیاست دفتر سرمایه
گذاری در خصوص پرداخت نقد یا
غیر نقد عوارض پروژه ها توسط
سرمایه گذار
 -4بررسی قرارداد ملک از شریک
پروژه پارکینگ تجاری شرکت
بهساز کاشانه

موضوع اول:
پس از بررسی اعضا ،سرمایه گذاری شرکت نوید بخش کیش در پروژه پارک آبی،
با اکثریت آرا به تصویب رسید.
موضوع دوم:

 با اکثریت آرا ،آقایان علی نعیمی و پویا نخجیرکان به عنوان اعضای جدید و سرکار خانممونا حامی احمدی به عنوان عضو جایگزین آقای محمدحسین فالح در کمیسیون کارشناسی
سرمایه گذاری ،مورد تصویب قرار گرفتند.
با توجه به اینکه ابالغ شخصیتهای حقوقی در کمیسیون کارشناسی از سوی شهردار محترمصادر شده است ،این موضوع نیز مورد موافقت اعضای هیئت عالی قرار گرفت ( .سرکار خانم
عاشوری جایگزین آقای کامران راد در حوزهی سرمایه گذاری ،جناب آقای حق جو جایگزین
آقای پورجعفری در حوزه حراست و جناب آقای صفاکار جایگزین سرکار خانم رستگار در
حوزهی حقوقی).

موضوع سوم:
چهارچوب سیاست دفتر سرمایه گذاری در مذاکره با سرمایه گذار برای پرداخت عوارض به
صورت نقد و غیر نقد در پروژه های ملک از شهرداری به صورت زیر خواهد بود:
اولویت اول :پرداخت نقدی عوارض
اولویت دوم 50 :درصد نقد و  50درصد غیر نقد
اولویت سوم :پرداخت غیر نقد عوارض
البته این اولویت ها تنها چهارچوب مذاکره را تعیین می نماید و نظر سرمایه گذار در نهایت می
بایست مورد توجه قرار گیرد.

موضوع چهارم:

به دلیل ضیق وقت ،پس از بررسی اعضای هیئت عالی سرمایه گذاری ،تصمیم بر آن شد تا
مستندات پروژه در جلسه آینده مجدداً طرح و بررسی گردد.

با تشکر از توجه شما

