شیوه نامه سرمایه گذاری و مشارکتهای اقتصادی
شهرداری اهواز
( ویرایش نهایي)

 ماده ( ) 1

تعاریف و مفاهیم و اصطالحات شیوه نامه :
الف ) سرمایه :

عبارت است از انواع منابع اعم از نقدی و غیر نقدی و منقول و غیر منقول به شرح ذيل که توسط سطرمايه اط ار يطا
مشارکت کننده و شهرداری تامین و ارائه شود .
 -1منابع نقدی :
بصورت وجوه نقد از طرق مختلف از جمله نظام بانکی و ساير موسسات مالی اعتبطاری و تسطهی ت و اعتبطارات
و منابع ابزار های نوين مالی توس طرفین مشارکت کننده به جريان سرمايه ا اری تزريق يا تعهد می شود .
 -2منابع غیر نقدی اعم از :
الف  :اموال منقول و غیر منقول از جمله ماشین آالت  ،تجهیزات  ،زمین و ساختمان و ابنیه و ابزار و ادوات و
قطعات يدکی  ،مواد اولیه  ،دانش فنی  ،خدمات تخصصی  ،ايده ها و مديريت را شامل می شود .
ب  :سود سهام و سهام قابل انتقال شرکتها و موسسات .
ج  :کلیه عوارض از قبیل تغییر کاربری  ،صدور پروانه و تراکم .
د :ساير خدمات و مجوزات قانونی
ب ) سرمایه گذار یا مشارکت کننده :

عبارت است از شخص يا اشخاص حقیقی و حقوقی  ،اعم از دولتی و غیردولتی  ،ايرانی و غیر ايرانی کطه بطا اطط ع از
توانايی و امکانات خود و شهرداری در چارچوب مقررات و توافقطات و قراردادهطای منعقطده بطه سطرمايه اط اری در
پروژه های شهری اقدام می نمايد .

تبصره :
منظور از سرمايه ا ار غیر ايرانی اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که بر اساس قوانین جاری کشور جمهوری اس می
ايران امکان حضور و ورود خود و منابع مالی آنان مجاز شمرده شده و می توانند به جريطان سطرمايه اط اری تزريطق
نمايند .

صفحه  1از 12

*ج ) معاونت سرمایه گذاری و مشارکتهای اقتصادی :

اين معاونت مسئولیت ج ب و هدايت سرمايه ا اران يا مشارکت کننداان برای پیشبرد اهداف و سیاستها و همچنین
پیگیری و هدايت روند امور سرمايه ا اری و مشارکتهای اقتصادی را عهده دار می باشد.
*د ) هیأت عالي سرمایه گذاری :

مرجع سیاست ا اری و تصمیم ایری و تصويب در امور سرمايه ا اری و مشارکت شهرداری  ،که در اين شیوه نامه به
اختصار هیأت عالی افته میشود .
*ه ) کمیسیون کارشناسي سرمایه گذاری :

کمیسیونی است که مسئولیت بررسی کارشناسی پروژه ها و طرح هاو پیشنهادات سرمايه اط اری و مشطارکت را بطه
عهده دارد  ،و در اين شیوه نامه اختصاراً کمیسیون نامیده میشود .اعضای اين کمیسیون به پیشنهاد شهردار و تصويب
هیأت عالی تعیین و در هر جلسه متناسب با موضوعات مطروحه توس دبیر هیأت عالی از آنان دعوت میگردد .

 ماده ( ) 2

اهداف مورد نظر در شیوه نامه :
 -1استقرار نظام واحد و يکسان و سامان يافته در امور سرمايه ا اری و مشارکت .
 -2فراهم آوردن زمینه و بستر مشارکت اشخاص حقیقی وحقوقی در امور مربوط به شطهرداری و اشطاعه فرهنط
مشارکت و سرمايه ا اری .
 -3افزايش ضريب اطمینان و امنیت در سرمايه ا اران و ج ب سرمايه ها .
 -4بهره مندی ازفکر و انديشه در توسعه امور شهری و بکارایری سرمايه های اشخاص حقیقی وحقوقی .
 -5شفاف سازی و تسهیل و روان سازی فعالیت های مربوط به امور سرمايه ا اری و مشارکت .
 -6اعمال مديريت راهبردی و هدفمند امور سرمايه ا اری و مشارکت ها.
 -7فراهم آوردن الگوی کار آمد در تامین منابع مالی مستمر و پايدار برای شهرداری .
 -8ت ش در جهت کاهش تصدی اری شهرداری و افزايش مشارکتهای مردمی.
-9ت ش در جهت افزايش سرانه های عمومی و خدماتی به شهروندان.
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 ماده ()3

عناوین و زمینه های مربوط به امور سرمایه گذاری و مشارکت :
-1

سرمايه گذاري و مشاركت در احداث مسكن ارزان قيمت و اجراي پروژه هاي مسكوني  ،تجاري  ،صنعتي ،

توليدي  ،خدماتي  ،اداري  ،فرهنگي  ،رفاهي  ،تفريحي  ،عمومي و با اولويت بافت هاي فرسوده و سكونت گاههاي
غيررسمي و مطالعه  ،طراحي و اجراي پروژه ها و طرحهاي مذكـور.
-2

ارائه خدمات آماده سـازي روبنايي و زيربنـايي  ،احداث تجهيزات و تاسيسات شهـري.

-3

امور مربوط به احداث  ،نگهداري و توسعه فضـاهاي سبز شهري  ،احداث شهربازي و كليه اماكن عمومي در

پاركها و فضاهاي سبز و جنگلي .
-4

احداث و بهره برداري از كارخانجات و كارگاههاي توليدي  ،خدماتي و غيره .

-5

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

-6

احداث كارخانجات و كارگاههاي مرتبط با مديريت پسماند شهري.

-7

مطالعه  ،طراحي و اجراي طرحهاي حفاظت از محيط زيست و كاهش و رفع آلودگيهاي زيست محيطي .

-8

اجرا و نظارت بر طرحها و پروژه هاي خدمات شهري شهرداري و سازمانهاي وابسته .

-9

طراحي  ،اجرا و نظارت بر طرحهاي زيباسازي  ،مبلمان شهري  ،نورپردازي و تابلوهاي تبليغاتي .

 -10طراحي  ،اجرا  ،نظارت و بهره برداري از طرحهاي گردشگري  ،ميراث فرهنگي و بافتها و بناهاي تاريخي .
 -11مشاركت  ،جذب و جلب سرمايه گذاران داخلي و خارجي  ،بانكها و موسسات مالي و اعتباري تحت نظارت
بانك مركزي .
 -12مشاركت در تاسيس موسسات مالي – اعتباري و بنگاههاي واسطه پولي و بيمه ها و صندوق ها و بنگاههاي
قابل عرضه در بازار بورس مطابق با قوانين مربوطه.
 -13استفاده از منابع و ابزارهاي مالي مجاز ازجمله فاينانس  ،انتشار اوراق مشاركت  ،اخذ وام و مشاركت بانكها و
موسسات مالي جهت اجراي طرحهاي توسعه شهري .
 -14ايجاد زيرساختها و تامين امكانات الزم جهت ارائه خدمات عمومي شهر الكترونيك  ،شهروند الكترونيك و
شهرداري الكترونيك.
 -15جذب سرمايه گذار و مشاركت در كليه مراحل ( اعم از مطالعات – طراحي – اجرا – نظارت و بهره برداري)
كليه پروژه هاي عمراني  ،خدماتي و  ...در هر كاربري و به هر منظور .

تبصره :
شهرداري مي تواند عوارض و هزينه هاي صدور پروانه هاي ساختماني ،امتيازات  ،تجهيزات  ،ابنيه  ،زمين و امالك
اختصاصي و ساير مطالبات خود را از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي به روش مشاركتي و به عنوان آورده شهرداري
منظور نمايد.
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 ماده ( ) 4

ترکیب هیأت عالي سرمایه گذاری :
به منظور سياست گذاري و تصميم گيري در كليه امور سرمايه گذاري و مشاركت شهرداري  ،هياتي مركب از اشخاص
زير تحت عنوان (( هيأت عالي سرمايه گذاري )) تشكيل مي شود :
اعضاي اين هيات مركب از :
 -1شهردار اهواز به عنوان رئيس .
 -2فرماندار اهواز .
 -3رئيس شوراي اسالمي شهر اهواز .
 -4رئيس كميسيون سرمايه گذاري و مشاركتهاي اقتصادي شوراي اسالمي شهر اهواز
 -5معاون اداري مالي شهرداري اهواز .
 -6معاون سرمايه گذاري و مشاركتهاي اقتصادي شهرداري اهواز به عنوان دبير و عضو .
 -7معاون شهرسازي و معماري شهرداري اهواز .
 -8دو نفر از اعضاي شوراي اسالمي شهر اهواز به انتخاب شورا .

تبصره يك :
جلسات هيأت عالي با حضور حداقل  7نفر از اعضاء رسميت مي يابد .

تبصره دو :
مصوبات هيأت عالي با راي اكثريت مطلق اعضاي حاضر در جلسه مالك عمل و اقدام شهرداري و عوامل اجرايي آن
بوده و هيچ يك از اعضاي مذكور در اين ماده راساً حق تغيير آن را نخواهند داشت.
 ماده ( ) 5

وظایف و اختیارات هیأت عالي سرمایه گذاری :
 .1تصويب موضوعات و عناوين پروژه هاي قابل سرمايه گذاري و مشاركت .
 .2تصويب فرآيند انتخاب سرمايه گذار يا مشاركت كننده براي طرحهاي سرمايه گذاري و مشاركت.
.3

بررسي پيشنهادات كميسيون كارشناسي و اتخاذ تصميم در خصوص آنها .

 .4انتخاب نهايي سرمايه گذاران و شركاء .
 .5تصميم گيري در خصوص ساير موارد مطروحه در سرمايه گذاري و مشاركت .

تبصره :
هيأت عالي واعضاي آن نمي توانند اختيارات خود را در زمينه موضوعات اين شيوه نامه به ديگران تفويض نمايند .
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 ماده ( ) 6

وظایف و اختیارات رئیس هیأت عالي سرمایه گذاری :
.1

صدور احکام اعضای کمیسیون کارشناسی پس از تصويب هیأت عالی.

 .2نظارت بر حسن اجرای اين شیوه نامه .
 .3نظارت عالیه بر فرآيند انعقاد و اجرای قراردادها و حسن انجام کار.
 .4انعقاد قرارداد با رعايت اين شیوه نامه.
 ماده ( ) 7

جایگاه سرمایه گذاری و مشارکت :
کلیه امور سرمايه ا اری و مشارکتهای شهرداری  ،مناطق مختلف و تمامی سازمان های وابسته تطا تاسطیس سطازمان
سرمايه ا اری و مشارکتها از طريق معاونت سرمايه ا اری و مشطارکتهای اقتصطادی انجطام خواهطد شطد و پطس از
تصويب شیوه نامه در شورای اس می شهر هیچ يك از مناطق ،سازمانها و واحد های تابعه شهرداری راساً حطق انعقطاد
قرارداد در امور سرمايه ا اری و مشارکت را ندارند .

تبصره يك :
هیچ يك از اساسنامه های سازمانهای تابعه شهرداری نمی تواند ناقض ماده فوق باشد .
به منظور جلب مشارکت و ايجاد انگیزه و استفاده از توانمندی های مديران و عوامل انسطانی و کارشناسطی منطاطق و
سازمانها و و احد های تابعه شهرداری موارد زير قابل اجرا هستند :
.1

بخش برنامه ای و عملیاتی و مديريتی طرح های مصوب اجرا شده حسب موضوع يا موقعیطت جغرافیطايی
طرح به عنوان فعالیت های آن سازمان يا منطقه منظور میشود .

 .2ارزيابی عملکرد مديران و عوامل انسانی مرتب و تأثیر ا ار در امر سطرمايه اط اری و مشطارکت توسط
هیأت عالی جهت ارتقاء وتشويق آنها  .
تبصره دو :
واحد های سرمايه ا اری مناطق و سازمانهای وابسته شهرداری از حیث انجام وظايف موضوع ايطن شطیوه نامطه تطابع
معاونت سرمايه ا اری و مشارکتهای اقتصادی شهرداری اهواز خواهند بود .
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تبصره سه

:

نظام و سیستم ارزيابی عملکرد با هدف ترويج و استرش امور سرمايه ا اری و مشارکت در سطح شهرداری ،مناطق و
سازمانهای تابعه با پیشنهاد معاونت سرمايه ا اری و مشارکتهای اقتصادی و تصويب هیأت عالی سطرمايه اط اری بطه
مورد اجرا ا ارده میشود .
تبصره چهار :
حق الجلسه اعضای هیأت عالی با پیشنهاد شهردار و تصويب شورای اس می شهر اهواز و حق الجلسه اعضاء کمیسیون
کارشناسی با تصويب هیأت عالی تعیین میگردد .
 ماده ( ) 8

روش انتخاب سرمایه گذار :
انتخاب سرمايه ا ارو مشارکت کننده به  3روش ذيل صورت خواهد ارفت .

 -1سرمایه گذاری :
هدف اين بخش بکارایری سرمايه های بخش های خصوصی و دولتی  ،داخلی و خارجی و غیره جهت انجام پروژه های
شهرداری می باشد  .با توجه به ماهیت امر سرمايه ا اری می بايستی کلیه نقشه ها  ،طرح ها  ،جزئیات اجرايی  ،متره و
برآورد و ساير مدارك و موارد مورد نیاز جهت محاسبه سرمايه الزم در اين طرح ها و پروژه ها قبل از ارسال به معاونت
سرمايه ا اری و مشارکتهای اقتصادی توس مبادی ذيرب تهیه شده و بر اساس اين مدارك به سه روش به شرح ذيل
اقدام میگردد :
الف  :به روش فراخوان عمومی که مراحل آن به شرح ذيل می باشد :
 .1فراخوان  :
در خصوص تعداد و نوبت چاپ فراخوان عمومی بر اساس بر آورد اولیه میزان سرمايه ا اری  ،به شرح ذيل
در جرايد کثیر االنتشار با فواصل زمانی يك هفته بايد منتشر اردد .
 -1-1درج يك نوبت فراخوان برای پروژه هايی که برآورد اولیه سرمايه ا اری در آنهطا تطا سطقف
 5/000/000/000پنج میلیارد ريال می باشد  .
 -1-2درج دو نوبت فراخوان برای پروژه هايی که بر آورد اولیه سطرمايه اط اری در آنهطا بطیش از
 5/000/000/000پنج میلیارد ريال تا سقف  50/000/000/000پنجاه میلیارد ريال می باشد .
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 -1-3درج سه نوبت فراخوان برای پروژه هايی که بر آورد اولیه سرمايه اط اری در آنهطا بطیش از
 50/000/000/000پنجاه میلیارد ريال می باشد .
.2

درج آورده اولیه شهرداری (کاال ،خدمات  ،کار  ،اموال اعم از منقول يا غیر منقول يا منافع و  ...در صورت وجطود )

در فراخوان  .
.3

مدت و محل تحويل کاال يا انجام کار يا خدمت و ترتیب عمل  .

.4

تصريح اين که بهای پیشنهادی بايد از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و در پاکطت الك و مهطر

شده تسلیم شود  .
.5

تعیین محل توزيع و فروش اوراق  ،نقشه ها و برگ شراي و ساير مشخصات در صورت لزوم .

.6

تعیین مدت قبول پیشنهادها .

.7

تعیین محل تسلیم پیشنهادها  .

.8

تعیین میزان سپرده شرکت در فراخوان بطور مقطوع که می تواند به صورت ضمانتنامه بانکی و يا وجه نقد بطه

حساب سپرده شهرداری در بانك تحويل و رسید آن به ضمیمه پیشنهاد تسلیم شود  .
.9

مشخص نمودن میزان تضمین حسن انجام معامله و ترتیب دريافت و استرداد آن  .

 .10تعیین حداکثر مدتی که برای بررسی پیشنهادها و تشخیص برنده فراخوان ضرورت دارد .
 .11مشخص نمودن روز و ساعت و محل قرائت پیشنهادها و همچنین مجاز بودن حضور پیشطنهاد دهنطداان يطا
نماينداان آنها در هنگام بازاشايی پاکات  .
 .12تصريح اين نکته که شرکت در فراخوان و دادن پیشنهاد به منزله قبول کلیه شراي و تکالیف مشخص شده از
سوی شهرداری می باشد  .
تبصره يك :
در صورتی که شروط فراخوان که طبق موارد فوق ال کر بايد در آاهی ذکر شود مفصل باشد و درج آن در روزنامه مستلزم
هزينه زياد اردد میبايست نوع کاال يا کار يا خدمت مورد معامله و مقدار و مدت و محل تحويطل و مطدت و محطل قبطول
پیشنهادها در آاهی درج شود و تصريح محل معینی که نقشه ها و شرح شروط و مشخصات معامله در آن موجود است و
ذکر اين که پیشنهاد دهنداان بايد يك نسخه از آن را دريافت و با قید قبولی امضاء کرده و به پیشنهاد خطود ضطمیمه و
تسلیم نمايند .
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تبصره دو :
هیأت عالی مجاز نیست به پیشنهاد های مبهم و مشروط و بدون سپرده و پیشنهاد هايی که بعد از انقضای مهلت مقرر در
آاهی برسد ترتیب اثر دهد و در رد يك يا تمام پیشنهادها مختار است  .در اين صورت سپرده ها مسترد خواهد شد .

تبصره سه :
در صورتیکه درمدت مقرر  ،پیشنهادی نرسیده باشد هیأت عالی می تواند فراخوان را تجديد نمايطد و در صطورتیکه در
مهلت مقرر پیشنهاد رسیده باشد  ،هیأت عالی تشکیل می شود و پیشنهاد های رسیده را اعم از اينکه يطك يطا بیشطتر
باشد رسیدای و بدين شرح اتخاذ تصمیم خواهد نمود .
در صورتیکه به نظر هیأت عالی  ،بهای پیشنهاد شده در موردی که فق يك پیشنهاد رسیده باشد عادله باشد هیأت عالی
پیشنهاد دهنده را به عنوان برنده فراخوان اع م خواهد نمود در غیر اينصورت می تواند اظهار نظطر کنطد کطه فراخطوان
تجديد يا حداقل از سه نفر استع م بها شود و نتیجه مجدداً در هیأت عالی مطرح اردد.

ب  :روش دوم فراخوان محدود :
فراخوان محدود با ارسال دعوت نامه خواهد بود .
نحوه انجام فراخوان محدود با تصويب هیأت عالی تعیین می شود .
حداقل تعداد دعوت شونداان اعم از حقیقی و حقوقی سه نفر می باشد  .در ارسال دعوت نامه می بايست تاريخ
تشکیل جلسه و بازاشايی پیشنهادات قید اردد  .در هر صورت فاصله زمانی بین تاريخ ارسال دعطوت نامطه تطا

اع م نتیجه نبايد از  15روز تجاوز نمايد .

ج  :روش سوم  :ترك فراخوان ( ترك تشریفات )
در موارديك انجام طرح به روش های فوق به تشخیص و تصويب هیأت عالی میسر و به مصلحت نباشد در ايطن
صورت با توجه به برآورد اولیه میزان سرمايه ا اری و با رعايت ترتیبی که هیأت عالی معین می نمايطد مططابق
مقررات ترك تشريفات مناقصه مندرج در آئین نامه معام ت شهرداری تهران عمل خواهد شد.
تبصره:
به منظور باز پرداخت سرمايه ا اری صورت ارفته توس سرمايه ا ار در حین و انتهای پروژه شهرداری می تواند بطه
پنج روش ذيل نسبت به استرداد هزينه های انجام شده ( مطالبات سرمايه ا ار ) اقدام نمايد.
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الف) تهاتر با بدهی های سرمايه ا ار يا ساير اشخاص حقیقی و حقوقی به شهرداری
مطالبات سرمايه ا ار بر اساس شاخص اع می بانك مرکزی جمهوری اس می ايران
قسمتی از آورده سرمايه ا ار در پروژه های مشارکتی

ب ) پرداخت سود بطانکی بطه
ج) تهاتر مطالبات بابت تمام يطا

د) تهاتر مطالبات با زمین و ام ك شهرداری

هـ) ترکیبی از پرداخت نقدی و روشهای الف تا د به صورتی که حداقل پنجاه درصد مطالبات با روش های غیر نقطدی
تسويه اردد.

 – 2مشارکت :
نوع ديگری از پروژه ها  ،طرح های مشارکتی است  .وجه تمايز اين اونه پروژه هطا که توس شهرداری يا سطازمانهای
وابسته يا برارفته از مطالعات مشاوران تعريف می شوند  ،وجود آورده شهرداری به عنوان شريك به انحاء مختلف بوده
و شراکت بر اساس ماده  10قانون مدنی میباشد  .روش عمل در مشارکت به شرح ذيل است :
الف  :چاپ دو نوبت فراخوان در جرايد کثیر االنتشار به منظور شناسايی و ج ب سرمايه ا ار .
الف –  : 1درج عنوان پروژه در فراخوان الزامی است .
الف –  : 2نوع آورده طرفین می بايستی در فراخوان قید شود .
الف –  : 3محل دريافت اسناد و مدارك مربوط به پروژه در فراخوان درج اردد .
الف  : 4 -محل تسلیم پیشنهادات در فراخوان درج شود .
الف –  : 5تصريح اين نکته ضرورت دارد که شرکت در فراخوان و ارائه پیشنهاد به منزله قبول کلیطه شطراي و تکطالیف
مشخص شده از سوی شهرداری می باشد .
الف  : 6 -مهلت ارائه پیشنهادات در فراخوان قید اردد
الف  : 7 -ذکطر محل اجرای پروژه در فراخوان ضروری است
الف  : 8 -روش مشارکت اعم از مشارکت مدنی  ،ساخت  -بهره برداری -تحويل (  ، ) B.O.Tاجطاره و سطاير روش هطای
مشارکت بايد در فراخوان درج شود .
ب  :بررسی طرح های واصله در کمیسون کارشناسی و م اکره با مشارکت کننداان جهت رفع نواقص احتمالی پیشنهاد
ج :آماده کردن نتايج و بسته های مشارکت جهت ارائه به هیأت عالی
د  :هیأت عالی پس از م حظه نتیجه بررسی پیشنهادات واصله  ،يکی از سرمايه ا اران را به عنوان شريك انتخاب می نمايد

تبصره يك :
در صورتیکه در مدت مقرر در فراخوان پیشنهادی نرسیده باشد و يا هیچیك از پیشنهادات واصله مورد تايید هیطأت
عالی قرار نگیرد  ،فراخوان يك نوبت ديگر تکرار میگردد.
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تبصره دو :
در صورتیکه پس از انجام فراخوان دوم نیز پیشنهادی نرسیده باشد و يا هیچیك از پیشنهادات واصله مورد تايید هیأت عالی
قرار نگیرد  ،شهرداری می تواند بدون نیاز به فراخوان مجدد  ،نسبت به ج ب سرمايه ا ار اقدام که در ايطن حالطت پیشطنهاد
مشارکت کننده و اسناد و مدارك پس از بررسی توس کمیسیون جهت تصمیم ایری و تصويب به هیأت عالی ارسال می اردد.

تبصره سه :
در خصوص آورده طرفین بدين شرح اقدام خواهد شد :
چنانچه آورده شهرداری شامل زمین  ،هزينه های صدور پروانه و تغییر کاربری وساير امتیازات باشد  ،بهای زمین بطر
اساس ارزيابی کارشناس رسمی داداستری بعنوان قیمت پايه در فراخوان اع م خواهد شد و هزينه های صدور پروانه
و تغییر کاربری طبق تعرفه مصوب و ساير امتیازات نیز بر اساس توافق تعیین می اردد و هزينه های احطدا توسط
شهرداری يا سرمايه ا ار در قیمت های پیشنهادی مشخص خواهد شد .بعد از انتخاب سرمايه ا ار نسبت سهم الشطرکه
طرفین بر اساس آورده ها که به تصويب هیأت عالی خواهد رسید تعیین می اردد .در اين حالت انتقطال مالکیطت زمطین و

امتیازات بعد از پايان هر مرحله با رعايت صرفه و ص ح شهرداری و پس از تصويب هیأت عالی مقدور خواهد بود.
تبصره چهار  :در صورتیکه زمین پروژه متعلق به شريك باشد نیاز به چاپ فراخوان نمی باشد و موضوع پس از آمطاده
نمودن بسته مشارکت به هیات عالی سرمايه ا اری جهت تصمیم ایری ارسال می اردد.
تبصره پنج  :در صورت محاسبه تعديل در صورت وضعیت های شريك  ،آورده شهرداری نیز ( به جز پروانه ) به همطان
تاريخ مبنای محاسبه تعديل می بايستی مجدداً مورد ارزيابی و برآورد قرار ایرد  .در اين حالت میزان سهم الشطرکه
پس از انجام اين مرحله محاسبه و اعمال خواهد شد  .بديهی است انتقال مالکیت پس از تائید صورت وضعیت قطعطی
خواهد بود .
تبصره شش  :در خصوص پروژه هايی که ع وه بر سرمايه ا ار ( شريك )  ،مجری نیز به عنوان نفر سوم در طرح ديده
شده باشد  ،به روش فوق عمل می اردد.

 -3ایده های نوین
طرح های انحصاری و پروژه ها و ايده ها و افکار نوين سرمايه ا اری که توس اشخاص حقیقی و حقوقی به شهرداری
ارائه می شوند به شرط اينکه مشمول طرح های بندهای يك و دو اين ماده نگردد  ،به منظور حفظ و صیانت از ايطده و
رعايت حقوق مالکیت فکری سرمايه ا ار  ،طرح پیشنهادی بدون نیاز به طی فرآيند مشطروحه در بنطدهای يطك و دو
ماده هشت در کمیسیون کارشناسی بررسی و به همراه کلیه اسناد و مدارك به منظور تصطمیم ایطری و تصطويب بطه
هیأت عالی ارسال می اردد.
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 ماده ( ) 9

روش اجرا و نظارت :
موارد و نکات زير بايد در متن قراردادهای سرمايه ا اری و مشارکت ذکر شده و رعايت شود .ساير موارد تابع توافق و
تفاهم طرفین قرارداد می باشد:
.1

مشخصات طرفین قرارداد و اقامتگاه قانونی آنها.

.2

موضوع قرارداد و نحوه اجرای آن.

.3

مبلغ قرارداد  ،تعیین سهم طرفین و نحوه تقسیم منافع حاصل از قرارداد .

.4

مدت زمان اجرای قرارداد  ،مراحل و زمانبندی آن.

.5

مشخص نمودن تعهدات  ،وظايف و اقداماتی که بر عهده هريك از طرفین قرارداد می باشد.

.6

تعیین طرف قرارداد به عنوان طرف متعهد در پرداخت کسورات قانونی از قبیل مالیات  ،عوارض و بیمطه متعلقطه بطه

قرارداد.
.7

خسارات ناشی از خودداری يا تاخیر در انجام تعهدات و يا کاستی در انجام تعهدات برای هر يك از طرفین تعهد.

.8

شراي فسخ قرارداد و فرآيند آن.

.9

تعیین ناظر بر انجام کار.

 ماده ( ) 10

وظايف معاونت سرمايه گذاري و مشاركت اقتصادي شهرداري :
.1

تهیه بسته حاوی طرحها و پروژه های مورد سرمايه ا اری همراه با اط عات اقتصطادی و فنطی بطرای ايجطاد
فرصتهای سرمايه ا اری و اط ع رسانی برای ج ب سرمايه ا ار .

 .2اخ مجوز الزم جهت انعقاد قراردادهای سرمايه ا اری و مشارکتی و رفع موانع اداری برای تسريع در اجرای
طرحهای سرمايه ا اری و مشارکتی و پیگیری کلیه تعهداتی که شهرداری مطابق با قطرارداد بعهطده ارفتطه
است.

 .3ايجاد زمینه و بستر مناسب برای ترغیب و تشويق سرمايه ا اری و پیشنهاد اعططای تسطهی ت و امکانطات
کافی از طرف شهرداری .
 .4فراهم آوردن شراي برابر  ،برای ايجاد رقابت بین سرمايه ا اران جهت انجام امور سرمايه ا اری .
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 .5ايجاد هماهنگی در اجرای طرح های مشارکتی با مناطق و سازمانها و شرکتهای وابسطته و واحطدهای تابعطه
شهرداری .
 .6اب غ مصوبات هیأت عالی و پیگیری نحوه اجرای آنها.
 .7تهیه ازارش جامع ماهانه از روند امور سرمايه ا اری جهت ارائه به هیأت عالی.
 .8انجام تبلیغات برای جلب سرمايه ا اران و معرفی طرح ها.

 .9اخ ازارش عملکرد امور سرمايه ا اری از مناطق و واحدهای تابعه شهرداری و ارائه به هیات عالی .

 ماده ( ) 11

اين شیوه نامه در يازده ماده و نوزده تبصره پس از تصويب شورای اس می ک ن شهر اهواز برای شهرداری اهواز الزم

االجراست.
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