گزارش مأموریت تهران (مناطق  1و )4
( 11لغایت  11آبان ماه )1134

تهیه و تدوین:

دفتر سرماهی گذا ری شهرداری رشت
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اداره سرماهی گذا ری و مشارکت اهی شهرداری منطقه یک
2

روز دوشنبه مورخ  – 34/8/11جلسه با جناب آاقی محمدی ،ریاست محترم اداره سرماهی گذا ری
پربارترین جلسه برگزار شده در تهران ،جلسه با اداره سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری منطقه یک بود ،ماحصل آن
به شرح جدول زیر می باشد:
عنوان
شرط عوارض برای سرمایه گذاری
فروش قدرالسهم شهرداری

تقسیم نامه
ضوابط تشویقی

تسهیل و تسریع در سرمایه گذاری

مدت زمان

عوارض تطویل
مدت زمان مشارکت
روش مشارکت
تالش های درون سازمانی

روال کاری اداره سرمایه گذاری منطقه یک تهران
 پروژه های ملک از شریک ،با کف عوارض 03میلیارد ریال مشمول فرآیند سرمایه گذاری می گردند.
در پروژه های ملک از شریک پس از  03درصد پیشرفت فیزیکی (تا اتمام اسکلت فلزی) شهرداری در
صورت لزوم اقدام به فروش سهم الشرکه خود می نماید که این فروش با توجه به موانع قانونی طبق ماده 03
به صورت واگذاری از طریق بانک شهر به شرکتهای وابسته به شهرداری (شرکتهای عمران تهاتر و جهان
اقتصاد) که دارای تفاهم نامه با شهرداری می باشند ،بدون برگزاری مزایده ،به صورت ترک تشریفات واگذار
می گردد و شرکت مذکور افدام به فروش سهم شهرداری می نماید که خود شریک در اولویت قراردارد.
 در پروژه هایی که تا زمان اتمام و یا حداقل  03درصد پیشرفت فیزیکی پروژه ،شهرداری اقدام به فروش
سهم الشرکه خود ننموده باشد ،تقسیم نامه نوشته خواهد شد.
 برای طرح های سرمایه گذاری ضوابط تشویقی در نظر گرفته می شود که این ضوابط تشویقی می توانند
در پروژه های خاص برای جذب سرمایه گذار افزایش یابند (در این موارد شهرداری منطقه مختار به اعمال
تشویق در عوارض با توجه به حجم سرمایه گذاری می باشد).
 اعطای اختیارات به منطقه برای جذب سرمایه گذار
 حضور نماینده سرمایه گذاری در کمیسیون ماده  5به جهت دفاع از پروژه های سرمایه گذاری برای اخذ
مجوز
 مدت زمان انجام فرایند های سرمایه گذاری تا مرحله انعقاد قرارداد حدود  2ماه تعیین گردیده که در بعضی
از پروژه ها به جهت اخذ مجوز کمیسیون ماده  5که ممکن است  2تا  5ماه نیز به طول انجامد ،این زمان
افزایش می یابد.
 در صورتی که مدت ساخت پروژه افزایش یابد و مدت اعتبار پروانه منقضی گردد مشمول عوارض تطویل
می گردد.
 در روش ملک از شریک برای پروژه های تا سقف  333میلیارد ریال ،حداقل  5سال و حداکثر  0سال
می باشد.
 مشارکتهای  BOTو  BOLTبرای آورده تا سقف 333میلیارد ریال و بیش از این مبلغ به صورت
مشارکت مدنی می باشد زیرا این شیوه امنیت بیشتری را برای شریک ،به همراه دارد.
 لکه گذاری امالک دارای قابلیت سرمایه گذاری
 تهیه بسته های سرمایه گذاری
جذب سرمایه گذار با توجه به بسته های تهیه شده به وسیله تبلیغات درون و برون استانی مانند حضور در
همایش ها ،نصب بنر ،بیلبورد و . ..تبلیغات خارج از استانی (پروژه ها بزرگ) پروژه هایی مانند رودخانه ها،
شهرک سالمت ،هتل و . ...
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عنوان
فرآیند سرمایه گذاری

روال کاری اداره سرمایه گذاری منطقه یک تهران
 -3ثبت درخواست در سیستم سرمایه گذاری
 -3ارجاع به نماینده حوزه فنی در مدیریت سرمایه گذاری
 -2بیان نتایج بررسی ،به سرمایه گذار ،در جلسه ای مشترک
 -0در صورت موافقت شریک ،انعقاد تفاهم نامه و در صورت عدم موافقت ،امکان سنجی توسط کارشناس
حوزه فنی صورت می گیرد.
 -4در صورت لزوم گزارش فنی جهت طرح موضوع به کمیسیون ماده  5ارسال می گردد.
 -5تهیه طرح امکانسنجی فنی اقتصادی توسط مشاور یا خود سرمایه گذار

تعامل با شورای اسالمی شهر تهران

شیوه برگزاری فراخوان

 -6انعقاد قرارداد پس از مصوبه کمیسیون ماده .5
 در پایان هر سال ،شورای شهر تهران مجوز برگزاری فراخوان بابت پروژه های  BOTو  BOLTبا
حجم نامحدود را با رعایت مواد قانونی برای سال جدید به صورت یک جا ،صادر می نماید و نیاز به طرح
موضوع به صورت موردی نمی باشد.
 فراخوان به صورت دو مرحله ای انجام می گیرد بدین صورت که سرمایه گذاران یا پیشنهاد قیمت برای
طرح مصوب شده را ارایه می دهند و یا طرح و قیمت را به صورت توأمان پیشنهاد می دهند سپس شهرداری
طرح ها و قیمت ها را بررسی کرده و برنده فراخوان ،بهترین طرح و قیمت خواهد بود.
 در خصوص برگزاری فراخوان در پروژه های  ،BOTمسئول اجرا ،سازمان سرمایه گذاری با دریافت
کارمزد سه درصد می باشد و مناطق تنها طرف قراردادهای منعقده هستند.
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بازدید به عمل آمده از پروژه سرمایه گذاری در شهرداری منطقه یک

در روز اول مأموریت در شهرداری منطقه یک ،تیم اعزامی شهرداری رشت (مدیریت و کارشناسان دفتر سرمایه گذاری،
مدیران مناطق  0،2،3و 5به همراه نمایندگان سرمایه گذاری مناطق  0،2،3و )4و نماینده مشاور داریک به اتفاق نماینده
اداره سرمایه گذاری شهرداری منطقه یک تهران از پروژه سافاری پارک وحشت واقع در پارک گالبدره تهران بازدید
نمودند.

سازمان سرماهی گذا ری و مشارکت اهی شهرداری تهران
روز دوشنبه مورخ  – 34/8/11جلسه با جناب آاقی آبتن ،معاونت محترم ربانهم رزیی و توسعه  ،جناب آاقی اسدی ،معاون مالی و اقتصادی و جناب آاقی دستگرد ،معاون سرماهی گذا ری سازمان
سرماهی گذا ری
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 اساسنامه این سازمان از وزارت کشور و شورای اسالمی شهر تهران مصوب گرفته است.
 ابتدا خالصه ای از عملکرد این سازمان طی فایل پاورپوینت ارایه گردید.
 در اسفند ماه هر سال ،سازمان سرمایه گذاری لیست فرصت ها را به همراه خالصه مطالعات امکان سنجی این پروژه ها
شامل پروژه هایی که قابلیت انعقاد قرارداد در سال آینده را داشته باشند (تا سقف  0333میلیارد تومان) و همچنین امکان
فروش قدرالسهم شهرداری هم مشخص شده باشد ،برای شورای اسالمی شهر تهران ارسال می نماید و برای بیشتر از مبلغ
ذکر شده ،نیازمند اخذ مجوز شورا است.
 تمامی مناطق می بایست از کانال سازمان سرمایه گذاری قرارداد منعقد نمایند.
 پروژه هایی که فاقد سند مالکیت باشند ،روش مشارکت ،از خانواده  BOTانتخاب می گردد.

اداره سرماهی گذا ری و مشارکت اهی شهرداری م طنقه چهار
روز هس شنبه مورخ  – 34/8/11جلسه با جناب آاقی آراسته ،ریاست محترم اداره سرماهی گذا ری

عنوان

روال کاری اداره سرمایه گذاری منطقه چهار تهران
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دستورالعمل مدون
تالشهای درون سازمانی
تعامل با شورای اسالمی شهر تهران
مدت زمان
فروش قدرالسهم شهرداری

 تا قبل از سال  ،3030برنامه خاصی برای جذب سرمایه گذار وجود نداشت اما بعد از سال  ،30به دو
صورت ملک از شریک و ملک از شهرداری دستورالعمل تدوین گردید.
 شناسایی امالک مستعد سرمایه گذاری
 تبادل نظر با مالک (مشارکت و یا پرداخت عوارض به شهرداری)
 دو سال است که اول سال کلیت همه زمین های متعلق به شهرداری (لیست و مابقی) در شورای
اسالمی شهر مطرح می شود و مصوب می گیرد.
مدت زمان انجام فرایند های سرمایه گذاری تا مرحله انعقاد قرارداد حدود  343روز می باشد که در
بعضی از پروژه ها به جهت اخذ مجوز کمیسیون ماده  ،5این زمان افزایش می یابد.
در پروژه های ملک از شریک پس از  25درصد پیشرفت فیزیکی (تا اتمام اسکلت فلزی) شهرداری در
صورت لزوم اقدام به فروش سهم الشرکه خود می نماید که این از طریق بانک شهر به شرکتهای
وابسته به شهرداری ،بدون برگزاری مزایده ،به صورت ترک تشریفات واگذار می گردد و شرکت مذکور
اقدام به فروش سهم شهرداری می نماید.

بازدیدهای به عمل آمده از پروژه های سرمایه گذاری در شهرداری منطقه چهار
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در روز دوم مأموریت در شهرداری منطقه یک ،تیم اعزامی شهرداری رشت (مدیریت و کارشناسان دفتر سرمایه گذاری ،مدیران مناطق
 0،2،3به همراه نمایندگان سرمایه گذاری مناطق 0،2،3و )4و نمایندگان مشاور داریک به اتفاق نماینده اداره سرمایه گذاری شهرداری
منطقه چهار تهران از پروژه های مجموعه ورزشی صدف ،مجتمع پردیس باران ،پارک آبی پلیس ،مجموعه یاس شرق ،مجتمع مبل
هنگام و باغ پرندگان بازدید نمودند.
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دستاوردهای سفر:

 لزوم ارسال لوایح تشویقی جهت جذب سرمایه گذار به شورای محترم اسالمی و اخذ مصوبه
 لزوم ارسال الیحه کلی به شورای اسالمی شهر برای امالک متعلق به شهرداری و اخذ مصوبه برای یک سال
 لزوم تقویت مناطق شهرداری در امر جذب سرمایه گذار و تسهیل گری امور
 تشکیل شرکت های وابسته به شهرداری رشت به لحاظ تسهیل در فروش قدرالسهم شهرداری در پروژه های
سرمایه گذاری و رفع موانع قانونی ناشی از آیین نامه معامالت شهرداری.

ویپست :1گزارش مأموریت شهرداری منطقه یک
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ویپست  :1گزارش مأموریت شهرداری منطقه هس
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