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 15/05/1401 تهیه گزارشتاریخ  رویه اجرایی  -مقررات  -قانون شناسه

 استان  یشهر  تیریدر حوزه مد  یو توسعه اقتصاد  یگذارهیسرما  یهاچالش  یبررس عنوان موضوع

 سازمان سرمایه گذاری و مشارکت مردمی شهرداری تبریز مرجع طرح موضوع

 شرح موضوع 

مد  آ در  شیارزامولفه هایی نظیر    اسرت و  از ارکان اصریی و مثرر در ررایدد توسرعه اقتصرادی و اجتماهی هر کشرورگذاری یکی  سررمایه

 می باشد.  هیسرما  لیتشک  شیم و ارزاومستیزم رشد مدا،  از اشتغال در جامعه  یبه سطح مطیوب  یابیو دستی  وربهره  یارتقا  ی،می

ها با  گذاری نقش گسرترده و کییدی دارد. دولتگیری رضرای مطیو  سررمایهشرکلهای دولت و ررتار آن در سریاسرت  در این راسرتا

ها  های الزم، اسرررتفراده بهیده از مدابع امکانات ترریتوضرررع و اهمرال قوانین و مقررات خای، ایبراد بسرررترها و بهبود زیرسررراخت

گذاری  برقراری امدیت حقوق مالکیت، زمیده و بستر الزم برای سرمایه  و  ها و به کارگیری مدیریت اصولی و هیمی و مدطقیتوانمددی

 رند.  آومیرا رراهم  

در   .گذاری در مدیریت شرهری اسرتسررمایهشرهر ها می گردد،  گذاری که موجب توسرعه اقتصرادی  های سررمایهترین زمیدهمهم  یکی از

گذاری   را به جهت حمایت از سررمایه  "های مردمیمشرارکت  ذاری وگسرازمان سررمایه" سرازمانی به نام  ی کشرورهاشرهرداریاین راسرتا  

متعاقبا شرریوه نامه سرررمایه گذاری و مشررارکت    ایباد گردد. در این حوزه  گری  تسررهیلتا    ندنمودسرری   أت  1386در تاریخ شررهری  

در چارچو  قوانین و مقررات    و ررع ابهامات موجود  گذاری بخش خصروصری در شرهرهاررع موانع سررمایهجهت  شرهرداری های کشرور  

 .تدوین گردید  1391در سال    ی کشورهاگذاری در شهرداریرآیدد امور سرمایهو نظارت بر رهای توسعه کشور  و اهداف برنامه

متاسرفانه  که   مواجه اسرت  هاییبا چالشدر کشرور    ترریت های قانونی و اجرایی، سررمایه گذاری در مدیریت شرهریرغم وجود  هیی

 با چالش مواجه می باشد.ها  های بسیار، بیش از سایر استانبرخورداری از پتانسیل  هییرغمشرقی    ذربایبانآستان  ا

 ذربایبان شرقی مورد مطالعه قرار گررته است.   آدر استان  گذاری  رر در جذ  سرمایهثهای مدر ابتدا شاخصبرای بررسی این موضوع  

ماندد سرایر  هگذاری در مدیریت شرهری  گذاری اسرت. سررمایهدر زمیده جذ  سررمایه  ترین هواملگذاری یکی از مهمامدیت سررمایه

هوامل ررهدگی، هوامل اقتصرادی، هوامل قانونی و  هوامل زیادی ماندد  که  باشرد  هایی میها دارای مخاطرات و ریسر گذاریسررمایه

گذاری امری ضرروری  گذار کاهش ریسر  سررمایهبرای جذ  سررمایه  گذاری تأریرگذار اسرت.در امدیت سررمایهو ...    ایهوامل مدطقه

این امر مسررتیزم آن اسررت که   باشررد.هایی با حداقل ریسرر ، مطم ن و قابل اهتماد میگذار به دنبال پروژهچرا که سرررمایه،  اسررت

های  یریت آن، تصرمیمشرداسرایی و برای مد ...های سریاسری، مالی، اقتصرادی و  گذاری ماندد شراخصهای امدیت سررمایهشراخص

 .  ودشاتخاذ    ایهمددانهوش

امیدی به توسررعه و یا تقویت    ،م اندک اهتبارات اسررتانی از بودجه کل کشرروربا توجه به شرررایا اقتصررادی کشررور و سرره  طرری  از

شرهر را از  های اسرتان  و ترریتتخصریص یارته   . هدم وجود تداسرب بین اهتباراتمشراهده نمی گرددهای مدیریت شرهری   زیرسراخت

 .استان شده استیل توسعه نیارتگی  دالیکی از  و    باز داشتهنیل به اهداف توسعه  

بایسرت که در گذاری در مدیریت شرهری اسرت که میسررمایه  ترین مسرایلنیز از جمیه مهمی  گذارهیسررماتمام  های نیمهوجود پروژه

  شرداسرایی معضروت و   ،کدد  یط  دیبا  یگذارهیو سررما  یررداشره  تیریکه مد  یریمسر   نیاول  بدابراینها قرار گیرد.  اولویت نخسرت برنامه

های متدوع  روشهای مذکور  . همچدین برای رهایی از وضرررعیت بوتکییر پروژهباشررردیها مپروژه  نیراهکار رعال کردن ا  یبررسررر 

نحوی رراهم   های همرانی را بهشررایا واگذاری طرحی بایسرت  .می گردد  مطرح  حل  راه  ی   هدوانخصروصری به    _مشرارکت همومی  

 .زیربدایی ایباد شوددر حوزه    بخش خصوصی  تا انگیزه و تمایل کاری برای ورود سرمایه گذاران  گردد
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شررقی به سرتان آذربایباناهدم توجه به نقش برندیدگ شرهری اسرت.    ،گذاری در مدیریت شرهری اسرتانهای سررمایهاز دیگر چالش

های بسررریار قوی در ابعاد مختیر اقتصرررادی اهم از  چدین با داشرررتن پتانسررریلمدلیل قرار گررتن در موقعیت خای جغراریایی، ه

گذاران  سراز حضرور و مشرارکت سررمایههای اجرایی، زمیدهتواند با هماهدگی و تعامل بین مدیران دسرتگاهگردشرگری، بازرگانی و ... می

های  شداسایی قابییتها و تهدیدهای استان،  و این مسرتیزم مطالعه جامع نقا  قوت و ضعر، ررصت  گرددداخیی و خارجی در اسرتان  

  های داخیی و های برندیدگ اسرتان و اسرتفاده از ررصرتاسرتخرا  و تبیین اسرترات ی،  ها در کشرورهای مختیرمعرری آن  واسرتان  

 ها به مزیت رقابتی است.  خارجی و تبدیل آن

خرد که به صررورت پراکدده در نقا  مختیر شرهر    یسرراخت و سررازها  ریکون با سررا  اسیمق  یها  یگذار  هیبا توجه به تفاوت سرررما

تا ریسر  سررمایه گذاران در پروژه های    اسرت  یضررور  یامر  یگذار  هیسررما  یددهایتفاوت در نوع برخورد و ررآ  رد،یپذ  یصرورت م

 سرررمایه گذاری دردیگر مشررکل   بهنیز    ی کونه هاژپرو  مدت اهتبار پروانه سرراختبزرگ کاهش یابد. بعدوان مثال هدم توجه به  

،  1347قانون نوسرازی و همران شرهری مصرو  سرال  (29)ماده    1(2)تبصرره  بر اسراس    تبدیل شرده اسرت. شرهرداری هامدیریت شرهری  

متاسرفانه شرهرداری تبریز پروژه های سررمایه  .  اخذ می نمایدد  پروانه سراختمانبرای  وارضری برای هدم اتمام پروژه در زمان مقرر  ه

  پروزههای کوچ را نیز هماندد دیگر  باشرد   می باشردد  و مسرتیزم زمان بیشرتر برای پایان کار میکه دارای متراژ بزرگ  کون  گذاری  

بر اسراس اهوم رعالین  . این در حالیسرت که برای پروژه های کون می گرددتحمیل هزیده مضراهر  باهث  و  در نظر گررته مسرکونی  

طبقه به متراژ دو هزار    4  یهاسراختمان  یباشرد و برایسرال م  12  ،به باالمتر  هزار    10  وانهدر شرهر مشرهد مدت پربخش خصروصری  

 .باشدیسال م  5  یال  4متر مهیت پروانه  

احداث می شروند بر ههده    هایی که در شرهرپروانه برای کییه سراختمانقانون شرهرداری صردور مبوز    (55)ماده    (24)اسراس بدد    بر

  سبر اسرا   حال،با این  .باشردیم  یپروانه به ههده شرهردار  یاهطا هشرده اسرت ک  دیقراردها ق  یدر تمامچدین  باشرد. همشرهرداری می

 .دکدو به تعهدات خود همل نمی  از صدور مبوز خودداریدر بعضی موارد  شهرداری  رعالین بخش خصوصی،    ماهو

نیز یکی از بزرگترین دغدغه    این اسرررتراندر  می باشررردرد.    ترین مدبع تأمین مالی بخش اقتصررراد کشرررورها به هدوان اصرررییبان 

اسرت. تسرهیوت بانکی نقش  گذاری  های سررمایهر تأمین مالی طرحبه هدوان شرری ، د  گذاری در اسرتفاده از تسرهیوت بانکیسررمایه

تواندد به مدظور ایفای نقش خود  ها میهای مختیر دارد. بان کون شرهری در حوزههای  پروژهبسریار مهمی در به سررانبام رسریدن  

حوزه مدیریت شرهری، در راسرتای  های خصروصری در  های کون شرهر و جیب مشرارکت بخشاز طریق تامین مالی و مشرارکت در پروژه

ها و مدیران شرررهری و ارراد  های اسرررتان نقش مثرر ایفا کددد و این امر تدها از طریق همکاری و تعامل بان  تتوسرررعه زیرسررراخ

 پذیر است.گذار امکانسرمایه

  وجود ندارد و  ها یبا شهردار  یبخش خصوص  گذاری هیسررما  یدر خصروی چگونگ یسرررصری  چیه  ها یمعاموت شرهردار  نامه نییدر آ

  گذاری اسرتیاصروح و سر   ازمددین  ،یخوء قانون  نی. اشرده اسرتاشراره    داتیصرررا بر قواهد حاکم بر مداقصرات و مزا  این آیین نامه

 .باشد یم حیصح

 
که در   یکسرانگردد و دیاسرت ق  یسراختمان ضررور ارتنی  انیپا یکه برا  یمدتحداکثر دیبا شرودیصرادر م هایکه از طرف شرهردار  یسراختمان یهادر پروانه  قانون نوسرازی و همران:  29ماده  2بصرره  ت -1

 د یپروانه ق در اتمام بدا  یکه برا یدو سرال بعد از مدتکه تا یرا به اتمام برسراندد و در صرورت خود  ها سراختمانترف مدت مقرر در پروانه  دیبا کدددیشرهر اقدام به سراختمان م  یاصری معابر  و دانهایم

که بگذرد هوارم به دو برابر مأخذ دو    یسررال هر دو یبماند برا یسرراختمان همچدان ناتمام باقگرا  زیو از آن به بعد ن ارتهی شیارزا  قانون به دو برابر  نیشررده باز هم ناتمام بگذارند هوارم مقرر در ا

 نخواهد بود. ماده  نیشده باشد مشمول ا ریتوق ییناتمام که از طرف مقامات قضا هیگردد. ابدسال بالغ در درصد 4تا به  ارتیخواهد  شیسال قبل ارزا
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ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 رئوس ایرادات و مشکوت:

  پایبددی به تعهدات و   هدم،  رمبموههیارشرد و ز  رانیمد ماتیتصرم  انیم  ینگرشر شرکاف  ن،  ینوارباتی قهای قانونی، بیخوء   دوجو.  1

بعد از خاتمه    تیو موانع انتقال مالک  مشررکوت،  یمیک  نیو معارضرر   نیزم لیماندد تحو  یشررهردار  توسررا  به موقع تعهدات  یاجرا

ذربایبان  آالخصروی اسرتان  گذاری در ایران هییاز جمیه هوامل کاهش امدیت سررمایهاجرای قوانین  ضرمانت قوی برای  هدم  ،  هاپروژه

 خواهد شد.  از استان  موجب هدم اهتماد سرمایه گذار و در نهایت ررار سرمایه  کهباشد  شرقی می

الزم در توسرعه    باهث گردیده  در مقایسره با اهتبارات میی  ادارات اسرتان که در راس آن شرهرداری قرار دارد  سرهم اندک اهتبارات.  3

 استان انبام نگیرد.گذاری در مدیریت شهری  و ایباد بسترهای الزم برای سرمایهها  زیرساخت

باشررد. چرا که چدین شرررایطی  میآذربایبان شرررقی  اسررتان    در  های سرررمایه گریز بودنکی از هیتهای نیمه تمام یوجود پروژه.  4

 می باشد.  ی  از طررین به تعهدات و...عیت نامطیو  اقتصادی، مشکل در رویه های اجرایی، هدم پایددی هر  ضگویای و

اسرتان و شرهر تبریز مشراهده می گردد، اقدامات    المیل و ....های اقتصرادی، روابا بینهای قوی در هرصرهرغم وجود پتانسریلیهی.  5

نظر    صرورت نگررته اسرت و این امر موجب هدم اسرتفاده از مزیت رقابتی اسرتان شرده اسرت. به  در حوزه برندیدگ شرهریشرایسرته  

 توجه کاری نداشته اند.  گذاری در استانهای سرمایهشداساندن نقا  قوت و ررصت  رسد مدیران شهری در می

از مسراییی    ، تغییرکاربری زمین و .... گذاری سررمایه  کون  هایت زمان پروانه سراخت برای پروژههای قانونی از جمیه مدء . وجود خو6

   سرمایه گذاران را بدنبال دارد.هستدد و نارضایتی  آن مواجه  گذار در طول پروژه با  است که سرمایه

مبموهه   شررکاف نگرشرری میان تصررمیمات مدیران ارشررد و زیر،  های تابعها و سررازمانهدم ربات قوانین و خا مشرری شررهرداری.  7

 ایباد کرده است.  نهادهای متولی امر

باشد  گذاری میجیب مشارکت بخش خصوصی و جذ  سرمایهدر  های اصیی نظام بانکی  ها، یکی از چالشداری بان موضوع بدگاه.  8

های  ها و بخش خصروصری در اجرای پروژه که موجب انحراف مدابع و نقدیدگی شرده اسرت. وجود رقابت ناهادالنه و هدم همکاری بان 

های خود  شروند و سررمایهتدریج از بازار حذف    بهندارند  توان رقابت   که  وصریگذاران بخش خصر سررمایه  گردیده،گذاری موجب  سررمایه

 انتقال دهدد.    ی دیگرها و کشورهارا به سایر استان

بندی جلسه  جمع

  کارشناسیکارگروه 

 1401/ 05/ 11مورخ 

،  ارس  استان، سازمان مدطقه آزاد  یبازرسسازمان  از    یددگانیبا حضور نما  یدولت و بخش خصوص  یگفتگو  یجیسه کارگروه شورا 

  راث یاستان، اداره م  ی عیمدابع طب  ست،یز  ایاستان، اداره حفاتت مح  یسازمان صمت، اداره راه و شهرساز   ،یصاد و دارائتاداره اق

  ، ی نداراستا  یو شوراها   یدرتر امور شهر   ،ی استاندار  یگذار هیاز سرما  تیاستان، درتر جذ  و حما  یدست  عی و صدا  یگردشگر   ،یررهدگ

موضوع    یبررسسرمایه گذاران بخش خصوصی در استان به مدظور  و    زیتبر  یشهردار   یمردم  یها و مشارکت  یگذار هیسازمان سرما

 در اتاق تبریز به شرح ذیل برگزار گردید:   یشهر  تیریدر حوزه مد  یو توسعه اقتصاد  یگذارهیسرما  یها چالش

  در مدیریت شهری استان   یگذار هیمشکوت سرما  یجیسه بررس تشکیلهدف از    گفتگو:  یشورا رخانهیمس ول دب ،یدرخشان  نینسر

  ، باشدیبرابر مدر تمامی استان ها  کشور  جاری  قانون    که  ن یبا وجود امتاسفانه  استان می باشد.  بخش خصوصی  گذاران  هیسرما  نگاه  از

بق  یگذار هیاستان ما در بحث سرما نیازمددمورق همل  ها  استان  هینسبت به  باشد. شایان ذکر است    یشداسبیآس  نکرده که  می 

همایشی از سوی سازمان سرمایه گذاری و مشاکرکت مردمی شهرداری تبریز در ماه های آتی برگزار خواهد شد که به نظر می رسد  

 این جیسه می تواند در برگزاری این رویداد نیز مثمر رمر واقع گردد. 
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باشد.  یاز موضوهات مهم م  یگذارهیبحث سرما  :زیتبر  یشهردار  یمردم  یهاو مشارکت  یگذارهیماسازمان سر  رهاملیمد  ،یییخی  رضا

کارخانه برق با   نیاول  بادیا یبرا  ید یخورش 1286بوده و در سال  زیدر شهر تبر یشهر  تیریدر حوزه مد یگذارهیبحث سرما نیاول

شروع شده است )بحث    زیاز شهر تبر  BOTبه شکل    یشهر   یگذار هیسرما  نی اقدام شد. اول  یصوصوقت و بخش خ  یمشارکت شهردار

  شگام یمختیر پ  یهاگذاران استان ما با شباهت و جسارت در برهههیزاده(. سرماشیدرو  یو آقا  زادهیهبدالعی  یدر زمان آقا  یباغورباغ

  دگاهیاند. از دواقع شده  یمهریمورد ب  یول  .اندو کشورمان قرار داده  رشه  اریخود را در اخت  یو ماد   یمعدو  ،یهیم  هیبودند و سرما

مداسب   یکه رضا می اساس در صدد آن هست نیشود، بر هم بادیا یگذار هیدر سرما یجهش دیبا )شهرداد تبریز( اریدکتر هوش یآقا

ها از  استان یدر برخ یول شدبایها در کل کشور رابت ممیو تحر یاقتصاد  یها تیمحدو کهنیشود. با توجه به ا بادیا یگذار هیسرما

موضوع و حل مشکوت موجود    نیا  یشداسبی آس  یکار برا  نی. بهترردیگیصورت م  یشتریب  تی گذاران حماهیجمیه مشهد، از سرما

گفتگو مطرح    یشورا   ی ها در صحن اصینظرات آن  یبدد ها در ارتبا  بوده تا با جمعبا آن  میکه به صورت مستق  دستیگذاران اهیسرما

 م.   یکد

باشد که قبل یم شررتیمشورت الزمه پ ،جیسه نیا یبا تشکر از برگزار: زیتبر یهامل پروژه بر  تبارت جهان ریکم  پداه، مد یهی

گذار  هیدارم تا سرما  ی گذارهیسرما  یشهردار    یتاس  شدهادیپدر این خصوی  .  ردیآن صورت گ  نیبا متخصص  دیبا  یاز انبام هرکار 

طبقه    4ساختمان    ی پروانه برا  یهماندد اهطا  یگذار هیمدطقه به سرما  یها یهردار ش  دگاهی)د  گردد.مدطقه ن  یهایشهردار  ریدرگ

از حد باشد مورد    شی وجود دارد که اگر ب  س یکارها بحث ر  یباشد.( در تمامیدر تداقض م  یگذارهیموضوع با سرما  نیباشد که ایم

به رکر    دیکه اگر رراتر از آن باشد اقدام نخواهد کرد. ما با  ستدر نظر گررته ا  یسکیمحدوده ر  زیگذار نهیقبول نخواهد بود. سرما

  س یو ر  یگذار هیباشد که زبان سرما  یدستگاه  دیبپردازد. پ  با  تیگذار در شهر ما به رعالهیتا سرما  میباش  س یکاهش ر  یها روش

چدد  یگذار هیسرما ما  شهر  در  کدد.  درک  ن  نیرا  بهشتنظیر  تمام    مهیپروژه  هشت  و  ررش  موزه  استار،  دارد.    سون  هر  وجود 

  ی شهر  تیری مد  ،یکه شهردار  یر یمس  نی پ  اول  .تمام را مشاهده خواهد کرد  مهین  یها پروژه  نی وارد شهر شود ابتدا ا  یگذار  هیسرما

در ارتبا     زیمورق ن  یهاگذار با پروژههیسرما  نیباشد. همچدیها مپروژه  نیراهکار رعال کردن ا  یکدد بررس  یط  دیبا  یگذار هیو سرما

رامن    ی. در شهر مشهد شهردار ریخ  ایداشته باشد    تیرعال  ریمس  نیتواند در ایم  ایآشدا شود که آ  زیها نخواهد بود تا با مشکوت آن

باشد. همکاران  یم  یشهردار   نیگذار بر ههده اهیسرما  یبرا   ازین  امکانات مورد  هیگذار و تههیو جذ  سرما  نیزم  دیشده است، خر  بادیا

و ... مداسب نبوده است.    یگذار هیدر گذشته جهت سرما  زیتبر   یاند. همیکرد شهردارکرده   یگذار ه یدر شهر مشهد سرما  یاد یز  یزیتبر

و با    زیتبر  ی مشهد را با دو برابر ابعاد پل کابی  یسپ  پل کابی  .امکردهرا احداث    زیتبر  یپل کابی  ،یقبل از احداث بر  تبارت جهان

باشد که کار  یم  یاپروژه   نیباتریو ز  نیترمشهد آسان  یپروژه و پل کابی  نیترسخت  زیتبر  یام. پل کابیاحداث کرده  یاصخ  یمعمار

باشد. قبو  یم  یشهردار   نیرتریگسخت  زیتبر  شهرداری  امکار کرده   زیتهران، کرمان، گرگان، مشهد و تبر  یها یام. من با شهردار کرده

 یدیو د ی. هرق وطن پرستیاندک یباشد با تفاوت معماریم زیتبر یپروژه بر  تبارت جهان هیام که شبهاجرا کرد ویدر توک یا پروژه

،  زیتبر  یپروژه بر  تبارت جهان  شدهادیاجرا کدم. در زمان پ  زین   زیطرح را در تبر  نیا  هیدارم باهث شده است شب  زیکه به شهر تبر

را    مشارکت آن  زیطرح را داده بودند )و ما ن  نیپروانه و مشارکت ا  یقول اهطا   کهنیا  رغمی. هیدبودن   زیشهردار تبر  نیمهددس نو  یآقا

باشد. در طبقه  یم  یمسکون   نیزم  یپروانه آن را به ما ندادند و اهوم کردند کاربر  30بل از طبقه  تا ق  ی( ولمیشهر اخذ کرد  یاز شورا 

  ی بوده و خار  از نظام مهددس    هیطرح و  نیا  دکهیا  لیبه دل  کهیکردند. در حال  یمعرر  100ما را به ماده    نینو  یوقت آقا   یشهردار   30

موضوع تاکدون در مقررات ما وجود ندارد.(    نی)مشابه ا  میاخذ کرده بود   یپروژه را از وزارت مسکن و شهرساز   نیا  بیباشد، ما تصویم

  ی صورت نگررته بود. )بدده آگاه  یشده بود و کار خور  بیتصو   ندانشگاه در تهرا  دینفر از اسات  20پروژه توسا    نیدر زمان شروع کار ا

 .( باشم  یم   ینامه نو  نیکامل به مقررات دارم چون آئ

مداطق    یشهردار  ریگذار درگهیتا سرما  ایباد نماید  یا ه یو  وتی برنامه و تشک  دیبا  یشهردار  .1گذار به شهرمان: هیجذ  سرما  یبرا 

. )در میباشدد را جذ  کدیم زیکه خار  از تبر یزیگذاران تبرهیسرما تی. در اولو3. ابدیکاهش  یگذارهیسرما س یر دیبا .2نشود. 
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اند به کشور جذ   کرده  یگذارهیکه خار  از کشور سرما  یرانیگذاران اهیسرما  میبتوان  دیبراساس تبربه ابتدا با  زینخصوی کشور  

 ( میکد

  ه ینشود چون بق  بادیا  یتدها در شهردار   وتیتشک  نیکه ا  دستیبدده ا  شدهادیپ  :زیپارک تبر  ایمبموهه هی  رهاملیمد  ،ی اکبر  روسیس

 کهنیا  لیشود. به دل  بادیا  یدر استاندار  یگذارهیاز سرما  ت یحما   هیو  رخانهیباشدد. بهتر است دبیم  لیموضوع دخ  نیدر ا  زیادارات ن

باشد و     هیها به صورت وآن  یها پروانه  دیشود بایتکرار م  کباریسال    هستدد و هر چدد  یادیمتراژ ز  یدارا   یذار گهیسرما  یها پروژه

  راث یتوسا م  زیتبر  یخیدر کدار آرار تار  یگذارهیسرما  یها باشد. بهتر است پروژه  شتریها بساخت آن  یها طول مدت اهتبار پروانه

ها  پروژه  نیکددد با ایبه کشور مساررت م  یگذارهیکه در جهت سرما  یهائستیتور  تابه مردم شداسانده شود    یو شهردار  یررهدگ

مصو  شده است که براساس آن    1370در سال    یامصوبه   ،ی رانگردیو ا  یقانون جهانگرد  ینامه اجرائ  نی( آئ24ماده )آشدا شوند. در  

 ایساله تقس  5  یال  2به اقسا     یشود حت  نیبه خصوی آ ، برق و گاز تام  یگذار هیو سرما  یگردشگر   یهاطرح  یها رساختیز  دیبا

ماه خدمات خود را    6  یال  5کددد و بعضا بعد از  یاخذ م  یشود و به صورت نقد ی نم  تیامر در استان و شهر ما رها  نیشود. متاسفانه ا

باشد  یسال م  12هزار به باال    10  وانهکددد. در شهر مشهد مدت پر یتبارت نگاه م  دیبه د  یگذار هیدهدد. ادارات به بخش سرمایارائه م

شود. از طرف  یموضوع شامل ما نم  نیا یباشد ولیسال م  5  یال  4تراژ دو هزار متر مهیت پروانه  طبقه به م  4  یهاساختمان  یو برا 

از بابت تابیو نصب شده در محل هز  یهاپروژه  یبرا   یشهردار   یباساز یز   ی نوه  یارگذ هیشود. سرمایاخذ م  یادهیدر حال ساخت 

شهرها در نظر گررته شود هم به    یدر ورود   یگذار هیبزرگ سرما  یها پروژهباشد. بهتر است یو توسعه استان م  یاشتغال زائ ت،یامد

  ی معرر یمحل شهر برا  نیاجازه نصب تابیو در چدد میشهر. درخواست دار یورود  یبا یز ینما لیها و هم به دلآن یمتراژ باال  لیدل

در    یگذار هیکددد. مشکوت سرما  تیبوطه را رهاقانون مر  ز یآ  و برق و گاز ن  یها رساختی. در مورد زمیباش  داشتهخود    یها پروژه

 کددد.  یها همکار توسعه استان با آن  دیگذاران و با دهیدر کدار سرما  دیباشد. مس والن بایشهرها م  هیاز بق  شتریشهر ما ب

  شتر یب  یگذار هیسرما  یها بیادامه داشته و آس  دیجیسات با  نیا  :زیالله پارک تبر  یحیتفر  یمرکز تبار   رهاملیمد  ،یجدار   نیحس

  شدهاد یخو  است و پ  ییجیسه از با  آشدا  نیا  .خود را بازگو کدد  ی هانخواهد توانست دغدغه  قهیگذار در چدد دقهیشود. سرما  یبررس

  لیتشک  یمیت  دیخود را مطرح کددد. با  یها در نظر گررته شود تا بتواندد دغدغه  یگذار ررصته یسرما  زانیت  ت  هز  یدهم برا یم

ا  ددگانی ها باشد. اگر تمام نماآن  یگذاران و پاسخگو هیبحث سرما  یشود تا متول و امد  میت  نیدولت در  باشدد    ت یحضور نداشته 

  ت یواقع شده است و وضع  یخاص  یائیجغرار  تیدر موقع  زی. تبرمیباش  تهانتظار حل مشکوت را داش  دینبا  ،رراهم نشود  یگذار هیسرما

در   .کدددینم  یها را بررسگذاران مشکوت آنهیدر کدار سرما  کدام  چی کددد و هیهمل م  ا یبا احت   زیشهر ن  نیدارد مس ول  یسخت

شود  ی که دولت متعهد م  یباشد. زمانیسالم م  یگذار هیمورق و سرما  یها شود. الله پارک جزو پروژهی م  یدلسرد   بادیباهث ا  بهینت

در خار  کشور    یبزرگ  یرانیگذاران اهیگذارد. سرما  رپایبعد از چدد مدت تعهدات خود را ز  دینبا  ،گذار مشارکت داشته باشدهیبا سرما

پروژه بعد از ساخت    نیا  در .  ددیبیالزم را نم  تیامد  یدر کشور خود دارد ول  یگذارهیبه سرما  لی دارند و تما  یادیز  ی که هرق می  میدار

  ت ی گذاران که ررمودند امدهیبه سرما  یالهلیخی  یجمیه آقا   یبا    یگذاران نگران بودند ولهیمانده بود و سرما  ی هتل باق  د،ی مرکز خر

 شدند.    یگذار هیکددد، راغب به ادامه سرمایم  نیرا تضم  یگذار هیسرما

باشد. ما  یگذار مهیجذ  سرما  یخود در حال رقابت برا   ه یبازگشت سرما  یبرا  ایکل دندر    :یهتل ارس   رهاملیمد  ،ی کونتر  یمهد 

گذار  هی. سرمامیاکرده  یگذار هیجمع کرده و در شهر خود سرما  یخارج  یخود را از کشورها   یها هیو سرما  میهست  یهرق می  یدارا 

حالت   نیترنییدر پا  امتیازخای کشور ما از بابت    ایشرا  لیبه دل  .باشد دگیتیر یدارا یگذار ه یاز لحاظ سرما دی نقطه شروع با یبرا 

دالر به هدوان    اردیییم  نیدر حد چدد  یشرکت خارج  22باشد. بعد از برجام حدود  یم  ی. مرحیه دوم دارا بودن پیتفرم قانونمیقرار دار

ها به دالر  آن  هیبازگشت سرما  یکه گارانت  یبه هیت هدم وجود بستر حقوق  یول  .میوارد کشور کرد  یگذار در بحث صدعت انرژ هیسرما

سازمان سر و    نیگذار تدها با اهیسازمان مشخص باشد که سرما  ایشود بدگاه  یم  شدهادیو از امضا سر باز زدند. پ  دهیباشد، پا پ  کش
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حقوقدان و با    نیها توسا چددپیتفرم  نیباشد. ایم  یمتداسب و پیتفرم قانون  یبستر حقوق  بادیا  شدهادیپ  نیداشته باشد. دوم  کار

  شم یوجود راه ابر  ز،یتبر  زیوجه تما  میقد  یهاشود. از زمان  نییتع  یگذارهیسرما  دگاهیبا د  یو مشاوران اقصاد   یشهردار   یهماهدگ

حبره وجود   7835   زیتبر زارهزار نفر بود در با 50 زیتبر  تیکه جمع یکرده است. زمان بادیشهر ا یبرا  یبوده است که بستر تبار

  شتر یب  زیتبر  یهاوجود دارد. اکثر پروژه  زیهمان تعداد حبره در بازار تبر  ت،ینفر جمع  ونیییداشت. در حال حاضر با وجود حدود دو م

و    ررتنفر به شهر ما    ونیییم  20شود که ساالنه  یم  بادیا  یزمان  یجد  یها د یزی . بیجد  یها د یزی اشد تا ببیم  یدر حد نوگرائ

  دگ یدر موضوع برند  ز یمثل مشهد و اصفهان با تبر  یها سودآور خواهد بود. هیت تفاوت شهرهائحالت پروژه   نیآمد داشته باشدد. در ا

در کدار    یو استاندار   یشهردار   دیکار نخواهدد بود با  نیبزرگ باشدد قادر به انبام ا  زیبه هر مقدار ن  یخصوص  یهاباشد. بدگاهیشهر م

بعد از    یشدهاد یدر مورد بدگاه پ  بپردازد.  گر ید  یبتواند به رقابت با شهرها   زیکددد تا شهر تبر  بادیا  یبزرگ  یغاتیتبی  نیگر کمپیهمد

 میخود را تقس  یهاس یبوده و ر  یسکیسبد ر  یدارا  ایگذاران کل دنهیآن پرداخته شود. سرما  یسازیبه خصوص  دیآن با  لیتشک

 ادامه نخواهد داشت.    یبازار بورس نشود پروژه بعد   ردکه وا  یا هیکددد. هر سرما یم

که بعد   میشروع کرده بود یخدمات یپروژه بزرگ تبار یگیدر جاده ائل )پروژه ترالن(: مانیشرکت آذر پ رهاملیکوره پز، مد محمد

باشد و به  ینم یبوده و امکان تبار یمحل گردشگر نی( اهوم کرد ا5براساس ماده ) یاستاندار  اد، یز یها کون و بحث یهادهیاز هز

  ی سال زمانبر بوده و سپ  موانع موجود در شهردار   5/1  یررهدگ   راثیو اخذ مبوز از م  راتییتغ  نیا  بادی. ادیهد  رییهتل آپارتمان تغ

 ییو گذرها  میتوارق کرد  یشود. در پروژه ترالن، با شهردار   مانیباهث شد صاحب می  از انبام کار پش  ادیز  یهادهیو پرداخت هز

  ش یخود پ یشخص ه یبا سرماپروژه را  مینشده است و ما مببور شد یهمی کدام چ یدو کمال و ...( که ه یمتر 60شود )پروژه  بادیا

موارد باهث شد پروژه به طول انبامد.   نی. امیاخذ نکرده ا  زین وتیتسه ی. حتمیرروش به آن اقدام نکرد شیپ س یبه هیت ر میببر

کدم به یدرخواست م  ی. از شهردار دیاتمام نخواهد رس  هساله پروانه همو ب  8باشد و با مهیت  یهزار متر م  44پروژه    نیا  یربدایز

 گذاران نشود.  هیشدن سرما  ی تعهدات خود همل کدد و باهث ررار 

 ریضع  اریشهر ما بس  دگیبرند  گستر(:  هیشرکت ساران سرما  رهیمد  اتیه   یامام رضا )رئ   ی پروژه کید  رهاملیمد  ،ی زاره  حسن

باهر شهردار    نیشه  یآقا   داریو به د  اورندیب  ریتشر  زیدهوت کردم به تبر  رانیکشور قطر به ا  هیبید  ریوز  شی باشد. در سفر دو سال پیم

  ی شد و پرچم آن در اتاق آقا  نییتع یاسوم یکشورها  یگردشگر  تختیبه هدوان پا زیتبر دی. در آن زمان با زحمت اساتمیوقت ررت

  ی اسوم   یدر کشورها   یغاتیتبی  نیه چه هیت کوچکترکردند ب  انیکردند و ب  یاطوه  یموضوع ابراز ب  نیآن از ا  دنیباهر بود. با د  نیشه

  ی بود که ما برا   نیشهردار ا  یاطوع هستدد؟ تدها پاسخ آقا  یموضوع ب  نیاز ا  یاسوم  یهیت کشورها   هبه چ  د؟یخصوی ندار  نیدر ا

همه   یول  .کدددیتوش م  یگذار هینامه سرما  وهیش  یسال برا   5و به مدت    میدار  یگذار هی. ما سازمان سرمامیابدر نصب کرده  غات یتبی

از   یکیکددد.  یبه آن همل نم  یباشد ولیم  یپروانه به ههده شهردار  یاهطا   هشده است ک  دیقراردها ق  یشود. در تمام  یها رد مآن

مدفعت طیب    دیگذار به دهیمدطقه به سرما  یها یباشد. شهردار یم  نی ماب  یر  یبه قراردادها   یشهردار   یبدد یهیل مشکوت، هدم پا

  ی برا   هیتومان سرما  ارد یییم  1500رد. شرکت ما با  یگیگذار صورت نمهیالزم از سرما  تیحما  ز ین  یکددد. از طرف استاندارینگاه م

دارند. تمام کارگران  ن   اء ی به اح  یازی اهوم کردند ن یسازمان گسترش و نوساز  یورود کرده است ول  زیتبر  ی سازنیکارخانه ماش  اء یاح

  ل یخصوی تشک  نیدر ا  هجیس  نیموضوع هستدد و چدد  انیدر جر  زین  یدکتر کوم  یمواجه شده اند. آقا   یمبموهه با مشکل کبد  نیا

  136شود.    تیتقو  دی با  دگیباشد. برندیدر دست اقدام م  ی استاندار به معاون سازمان گسترش و نوساز   یبا تذکر آقا  تیدادند. در نها

دالر    اردیییم  90سال کشور     یو قطر وجود دارد )کل بودجه    یدب  ه،یدر کشور ترک  یزیگذاران تبرهیسرما  اری دالر در اخت  اردیییم

انبمن، که در صورت بروز مشکل حقوقدانان    نیدر ا  یچارچو  حقوق  ریدهدد با تعر  لیتشک  یگذاران انبمد هیجمع سرماباشد.(  یم

 .انبمن از ما دراع کددد
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قائم به ررد    یکدد و همگینم  رییکشور ما تغ  نیقوان  استان:  یدست  عیو صدا  یگردشگر  ،یررهدگ  راثیزاده، معاون اداره مرامیبا  رضایهی

  د ی برد. همانطور که دوستان ررمودند با  شیپ  یکارها را به خوبتوان  یم  زین  ارراد  ر ییوجود داشته باشد با تغ  یباشد. اگر قانون مدونیم

  اچه یدر  یرانیبه کشور بود. کشت  هیبازار ورود سرما  زیباشد. شهر تبریتبارت م  زی. سابقه شهر تبرمیحرکت کد  یدسازبه سمت برن 

سازمان    ایارگان     یموضوع بر ههده    نیموضوع بوده ا  نیا  ریگیپ  دیو با  میر ا ندار  گاهیجا  نی در حال حاضر ا  یمهم بود ول  هیاروم

موضوع به نفع کشور خواهد بود.    نیتر باشد مدفعت امتفاوت  دیحاضر با  ایموضوع در شرا  نیابه    یحکومت مرکز   دگاهیباشد و دینم

  یها هدیخار  از کشور حضور داشته باشد هز  یهاشگاهیکه در نما  یاند کسمصو  کرده  رانیمحترم وز   اتیه  ،ی در بحث برندساز

مبموهه کسر    اتی از مال  یو گردشگر   یررهدگ  راثیم  دییابا ت  یخارج  شگاهیخود در نما  عیاستان و صدا  یمعرر  یصورت گررته برا

کدد.    تیتوسعه شهر و استان هدا  یتواند رضا را برا  یم  می ببر  شیباشدد پ  یم  یگذار هیکه مشوق سرما  یدیقوان  میشود. اگر ما بتوان

  ی و بروکراس ریو پاگ ست د نی شامل قوان زانیهز نیدر نظر گررت. مشکوت ا یئو آموزش مبزا  شیتوان هما یم یدر بحث برندساز

  ت یحما  دیانبامد. بای سه سال به طول م  یبه مرحیه اخذ مبوز دو ال  دنیرس  یبرا  یادار   یکردن بروکراس  یباشد. طیم  نیسدگ  اریبس

  ددد یبینم  یگذار هیسرما  دیگذاران را به دهیمداطق سرما  یها ی. متاسفانه شهردار ردیصورت گ  یگذار هیکون سرما  یها از پروژه  یا ه یو

  د یها(. بادهیباشد )در اخذ هزیمتفاوت م  یسازدر بحث هتل  2و مدطقه    9مدطقه    یشهردار  دگاهی. ددددیبیمدبع درآمد م  دیبیکه به د

در    یمصو  کرده است اگر ررد   زی تبر  یشهر و شهردار  ی شورا   میشود به طور مثال اهوم کد  بادیا  دهیزم  نیدر ا  یپیتفرم مشخص

نخواهد شد. تمام    ارتیدر  یا دهیو پروانه ساخت، هز  یکاربر  رییها در خصوی تغحبم پروژه  نیکدد به ا  یگذار هیااقدام به سرم   زیتبر

 شهر خواهدد داشت.    یباساز یبه ز  یادیکم  ز  یبردارها در زمان بهرهپروژه  نیا

  ی و همکاران در مبموهه شهردار   یمن نوه  :زیتبر  یشهردار  یمردم  یها و مشارکت  یگذارهی سازمان سرما  رهاملیمد  ،یییخی  رضا

  ی بازرس  یها نامه  لیشده است که همکاران به دل   یمبموهه ما طور  یو نگاه دستگاه نظارت  میگذاران را نداشتهیبا سرما  ستهیشا  یررتار

خصوی درخواست    ن یباشد. در ایم  زین  یادارات دولت  هیباشد و شامل بقینم  یموضوع تدها شامل شهردار   نیاندارند.    س  یو ... جرات ر

  ا ی اشتغال را مه  بادیو ا  یگذارهیبه بحث سرما  یورود بخش خصوص  یالزم برا  یرضا  دی. ما بامیاستان را دار  یالزم از بازرس  یهمکار 

 . میکد

قائل    دکدددگانیاز تول  تیکه به موضوع حما  یتیسازمان ما با توجه به اهم  کل استان:  یبازرس  یسربازرس امور اقتصاد   ،یییجی  نیحس

بخش    نیا  تیکرده است. )در مرکز و استان( مس ول  بادی ا  "یگذار هیو سرما  دیاز تول  تیحما"به نام    یتیریاست در چارت خود، مد

دستگاه   فهی. وتمیدر خدمت هست لیبا کمال م دیداشته باش یا اگر دغدغه یگذار هی. در بحث سرماباشدیدر استان به ههده بدده م

باشد از جمیه  یم  رگذاریکسب و کار تار  تیدر مورق  ا،یموجود در مح  یرها یباشد. متغیو مقررات م  نیقوان  ینظارت بر اجرا  ،ینظارت

قابل    نیقوان  نیباشد. ایو مقررات م  نیشده درخصوی قوان بادیا  شانیکه برا  ییهاتیو مقررات. بدا به گفته دوستان محدود  نیقوان

  ا یشرا  کهی باشد در حالینرمال م  ایمربو  به شرا  ردیگیکه در حال حاضر مورد استفاده قرار م   یو مقررات نیباشدد. قوانیاصوح م

بازرگانینرمال نم  ایو مقررات شرا  ن یبا قوان  تیری باشد و قابل مدی م  یخای و اضطرار  ایشرا  یکدون اتاق    ی ها دستگاه  ،یباشد. 

به طور    یو بازرس  ینظارت  یها مقررات متمرکز شوند. دستگاه  حیو ... درخصوی تصح  یردولتیو غ  یدولت  گاهیهر جا  ،یشهردار   ،یاجرائ

ها  و وزارتخانه  یدولت  یها تگاهمربو  به دس  نیقوان  .کددیم   یابیو مقررات ارز  نیرا با توجه به قوان  "یخای شهردار  تیریمد"مثال  

شهر   یها شوراآن  بی باشد مرجع تصویکه موک همل م  ی شهردار  نیاکثر قوان  یدارند ول  یطوالن  یهامصو  مبی  بوده و پروسه

  ع مان  یکرده و بازرس  تیحما  یواقع  نیکاربید از کارآرر  ری را مقصر دانست. تا حال کدام مد  ینظارت   یهادستگاه  دینباباشد. پ   یم

 کرد.    میبرخود خواه  یهم باشد ما با همکار خاط  یمورد   نیشده است؟ اگر همچ

پشتوانه    .شما دلگرم کددده بود  یهاصحبت  :زیتبر  یشهردار   یمردم  یهاو مشارکت  یگذارهیسازمان سرما   رهاملیمد  ،یییخی  رضا

استان ما   یها ها و سازمانکه به دستگاه یرادیتشکر دارد. ا یموضوع مهم بوده و جا نیشما از ا دگاهیمهم است و د یاجرائ رانیمد
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را    ینظارت  یهادستگاه  خود،  یاندازباشد و در قبال سدگ یها ماستان  ریاز سا  شتریدر استان ما ب  یزانداکه سدگ  دستیوارد است ا

 تواند به آن مرکز مراجعه کدد.  یداشته باشد م  ی گاهمرکز و پداه  یگذار در سازمان بازرسهیکددد. اگر سرمایمقصر اهوم م

و مقررات    نیاکثرا در خصوی تعدد قوان  زانیهز  استان:  یدست  عیو صدا  یگردشگر  ،یررهدگ  راث یزاده، معاون اداره مرامیبا  رضایهی

که  یاز مشکوت یکی .  ستین نیدر ا یدارند و شک رییبه تغ ازین نیاز قوان یو مقررات. برخ نیصحبت کردند نه در خصوی نبود قوان

گررته از نگاه  ت  أباشد که نشیم  یبانک  وتیبا آن مواجه هستدد بحث تسه  یگذاران بخصوی حوزه گردشگر هیمطرح نشد و سرما

پاالس    زیو نمونه بارز آن هتل تبر  میمواجه هست  یادیبا مشکوت ز  یبانک  وتی باشد. در حوزه تسهیها میتدگ نظرانه مردم و بانک

باشد. در استان تهران نگاه  یتومان م اردیییم 10 ریگ یبانک نیقوان لیارتتاح هتل به دل یبرا  یک ی زیر شررتیدرصد پ 90باشد. با یم

 .  میمواجه هست  یادیبا مشکل ز  یبانک  وتیدر بحث تسه  زیدر تبر  یموراد وجود دارد ول  نیبه ا  یمثبت

  د یما باصورت گیرد.  هدف  در خصوی  اجماع نظر    دیبه هدف، با  دنیرس  یبرا  صدعت و معدن:  ونیسیهضو کم  هان،یک  محمدرضا

مشخص    هیقض  یگذار استی س  یول  .میرا دار  یامکانات کار  به هدف خود  دیرس  یما برا  میهدف خود را نسبت به شهر خود مشخص کد

به    ازیباشد و نیمختیر، متفاوت م  یها . اضطرارها در زمانمیکد   ریرا تعر  زمال  یاسترات    میتوانیبعد از مشخص شدن آن م  .ستین

وجود ندارد و قائم به   یمشخص ستمیباشد. سیبخش نم بهیکار در انبام امور مشخص نشده است و کارها نت میباشد. تقسیم رییتغ

 انبام شود.    قیالزم و دق  یز یربرنامه  دیباقبل از آن    یباشد ولیم  یگذار هیقاهده سرما  ی ر یپذس ی. بحث رمیباشیشخص م

- یهمان موضوع مشارکت هموم میتوسعه مشارکت ندار یگذار هینظام سرما متاسفانه: گفتگو یشورا  رخانهیمشاور دب دا،یبه یمصطف

  حهیوجود دارد و ال یقراردادها مشکوت  یربدائیز ستمیکه در قانون بودجه ذکر شده است و وجود ندارد. همانطور که در س یخصوص

توسعه مشارکت وجود ندارد و خواستار    یگذار هینظام سرما  زی موضوع ن  نینداشته است در هم  یابهینت  یصوصخ-یمشارکت هموم

قراردادها لحاظ شود. در بحث مشارکت از طرف    تیشفارجیب مشارکت در بحث    دیمدظور با  نیا  ی. برامیباشیم  یاصوح ساختار 

از طرف    نیو زم  یکار از طرف بخش خصوص  هیبود و سرما  یمانکاریپ  اردادشده بود که قر  بادیا  یقرارداد   شهیباغم  یساز شرکت خانه 

موارد قرارداد    یقرارداد مطرح بود و تمام  نیدر ا  یدستور   دید  .وجود نداشت  یمشارکت  دگاهید  یبود ول  شهیباغم  یساز شرکت خانه

شود  یگذاران ارائه مهی شده و به سرما  ریتعر  رکتکه در قالب مشا  زیشهر تبر  یها پروژه  ،میندار  زی ن  یبود. برنامه جامع شهر  یمانکار یپ

پارک   و ... لحاظ شود. پروژه الله  یو ررهدگ  یاقتصاد  ،یکیترار  ،یرد  ،یطیمح  ستیباشد که در آن مسائل ز  یدر قالب برنامه جامع  دیبا

مبموهه    یپروژه از سو   نیا  یمکان آن رد شد. ول  لیگذاران به دلهیبه سرما  شدهادیگذاران ما بود و در زمان پهیسرما  یبرا  یتیدگر

را    یمدار   یتوانسته ررهدگ مشتر  دیمرکز خر  نیا  یباشد حتیمطرح شرح م  یها شد که جزو پروژه  ریتعر  یگذار به نوههیسرما

گذار  هیاپروژه توسا سرم  هیکل سرما  ایدن  یکبا  چ ی. در همیده   رییتغ   یکدون  ایو ضوابا را مطابق با شرا  نیقوان  میبتوان  دیدهد. با  جیترو

گذار را  هیکددد و سرمایهمل م  یدار ما به صورت بدگاه  یها کدد. بان یهمل م  یدگینقد  قیشود و بان  به هدوان محل تزرینم  نیتام

موضوع    نیتواندد به ایخود بداندد م   یگذار را شرهیهمل نکرده و سرما  یدارها بصورت بدگاهکه بان   ی. زماندددیبیم  ب یبه چشم رق

به صورت کامو    نیشده و قوان  بادیشهر ا  یشورا   قیمبی  و چه از طر  قیچه از طر  یمشارکت  حهیال  میدهیم  شدهادی. پکدددورود  

مشخص شده    یمشارکت  یو ... پروژها  یو اقتصاد  یمسائل رد  ،یهیها طرح توجحوزه  یدر تمام  دی مشخص و شفاف طرح شود. با

در    یول  .)ساختمان( بیوکه شده است  یها در ساخت و ساز شهر هیاکثر شهرها سرما  رشود. امروزه د  شدهادیگذاران پهی  به سرماسپ

شود سپ  وارد    یها شداسائکرده و معضوت آن  یبددتی تمام را اولو  مهین  یها نشده است. پروژه  یگذارهیسرما  یشهر   یها پروژه

 . میشو  دی جد  یها پروژه

باشدد و  یم  یو بخش  یاستان  ،یموجود شامل می  یها چالش  :یراه و شهرساز   یتوسعه شهر   یها اداره طرح   یزاده، رئهباس  محمد

شود؟ که یمطرح م  ی کاربر   رییتغ  لیشهرها لحاظ شده است پ  به چه دل  نیساکد  یازها ین  یشهر   یهاشوند. در طرح  یشداسائ  دیبا

باشدد در استان  یبرنامه م یتمام شهرها دارا ،ی . در مورد برنامه جامع شهرمیداشته باش مانز ی هدرده کسالی  یماه ال 6باهث شود  
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که در قالب راه و    یالزم انبام شود. موضوهات  یها یبررس  دیبا  زی ها ندر مورد آن  .وجود دارد  ز یخار  از تبر  یاد یز  یهالیما پتانس

کرده و در استان به   ریتعر  یبار به هدوان خوق شهر  نیاول  یسهدد را برا  -زیبزرگراه تبرباشد: اطراف پروژه  یمطرح م  یشهرساز 

  یهکتار آن می 1600هکتار که حدود  3500باشد. پ  از اتمام مراحل، در کل به مساحت یرسانده در حال حاضر در مرکز م دییتا

  ی مشخص م  زیمربوطه ن  یاقتصاد  یهاته. بسمیکد  ریمدطقه تعر  نیدارند در ا  یشهر   که همیکرد ررا  ییهاپروژه  میتوانیباشد میم

و ... مشخص   یطیمح  ستیز   ،یترار  ،یشداس  نیپروژه از جمیه زم  یابیاز بابت مکان    یکددد ول  یگذاران مراجعه م  هیباشد. سرما

  اتاق از  نیمشخص شود. اگر در ا  بیها، محاسن و معاشود چالش  بادیا  یبه صورت مبزا اتاق رکر   یهر شهر  یبرا   دیباشد. باینم

چالش ها   نیتوان بدون دغدغه ا ی هضو آن باشدد م زین یاز ادارت مختیر و بخش خصوص ،یاستاندار  تیری مد ،یگذار هیدرتر سرما

 کرد و راهکار مداسب را ارئه داد.    یرا ط

شده است و مطالعات    یسهدد بررس  -زیمربو  به اتوبان تبر  یها رساختیز  کل استان:  یبازرس  یبازرس امور اقتصاد   سر  ،یییجی  نیحس

اهطا    نیزم  ،یصدعت  یها را در نظر گررت. به طور مثال در شهرک  یتدها بحث طراح  دی. نباریخ  نیقیالزم انبام شده است؟ بطور  

به رکر درامد    یراه و شهرساز   زی مورد ن  نیشود. در ایموارد در نظر گررته نم  هیبق  کهیدر صورت  شدباینظر م  شود و کسب درآمد مدیم

آ  و برق و ...    نیاز جمیه تام  یپروژه با مشکوت  یشود در اجرا ی موضوع باهث م  نیباشد و مطالعه الزم صورت نگررته است. ایم

 .  رندیقرار گ  گریکدیمقابل    یو دستگاه اجرائ  نیمواجه شوند و کارآرر

  50مطرح شد.    زیدر شهر تبر  یگذارهیمطرح شده مربو  به سرما  یها چالش  مدطقه آزاد ارس:  یگذار هیسرما  ریمد  ،یکامرس  جواد

( داخل  65براساس ماده )  .باشدیکه زمانبر م  یکاربر  رییباشد. از جمیه تغیمسائل در مدطقه آزاد ارس حل شده م  نیدرصد ا  60  یال

  م یدر مدطقه آزاد ارس در خدمتشان باش  یگریدر نشست د  میکدیدهوت م  زیگذاران هزهی. از سرماشدبایمدطقه آزاد ارس قابل حل م

 ببرند.    یشتری خود بهره ب  یهاهیتا بتواندد از سرما

 مدطقه وجود دارد؟   نیآ ، برق و گاز ا  یهارساخت یز  ای: آیاستاندار   یو شوراها  ی امور شهر  رکلی مد  ا،ی موحدن  یمرتض

اداره استعوم    17از    یربدائیدر کارگروه امور ز  دکهیا  لیدل:  یراه و شهرساز   یتوسعه شهر   یهااداره طرح   ی زاده، رئهباس  محمد

. در حال  میکدیاقدام مها، ما  رساختیز  نیباشد. بعد از متعهد شدن تمام ادارات در خصوی تامیموضوع م  نیهم  ردیگیصورت م

 انبام خواهد شد.    یمطالعات الزم صورت گررته است و قبل از واگذار   یتمام  یول  .ندارد  ودها وجرساختیدرصد ز  80حاضر  

گذاران و صاحب  هیسرما  د،یاسات  یها از صحبت  ام،یا  تی: با هرم تسییاستاندار   یو شوراها   یامور شهر   رکلیمد  ا،یموحدن  یمرتض

 ه یو بق   زیآن مختص تبر  اردیییم  9500باشد  یم  اردیییهزار م  12استان ما حدود    یها یشهردار  1401. بودجه  میشد  دیمستفنظران  

تواند  ینم  یکه شهردار  میدیرس  بهینت  نیها و درآمد به ادهیبودجه و برآورد هز  نیا  یاجمال  یباشد. با بررسیمربو  به شهرستان ها م

  ن یشهرها پسررت خواهد داشت. در ا  رینسبت به سا  وزروز به ر  زیبودجه انتظارات مردم را برآورد کدد. به تبع آن شهر تبر  نیبا ا

از آن    یشهر   تیریدر مد  ستیکه مدت  یگذار هی. از جمیه بحث سرمامیکرد  یرا با صاحب نظران بررس  یمختیف  یخصوی راهکارها

امیاغارل شده آقا   نی. در  با  از سو   یها. دغدغهمیدار صحبت کردشهر  یمورد  آقا   یمطرح شده  شهردار و کارکدان    یشما توسا 

کردند و قرار بر   تیموضوع حما نیاز ا شانیا .میگذاشت انیدر جر یالهلیخی یشود. موارد مطرح شده با آقا یمطرح م زین یشهردار 

  ی گذار   استیس  یهال  یالزم داده شود. در شورا  یها صحبت کرده و دلگرمشهردار حضور داشته باشدد با آن  انیشد در جیسات آقا  نیا

در استان،    ه یرق  یمحترم ول  ددهینما  زیامام جمعه تبر  ،یدادگستر   یاستاندار، رئ  یآقا  استیبه ر  یشهر   تیریمد  رد  یگذار  هیو سرما

  نیرا وارد ا  یخود غارل نشده و اتاق بازرگان   یموضوع از شر  نیمطرح شد. درخصوی ا  یو دارائ  یمعاون همران  ،ی معاون اقتصاد

شهر   تیریمد یعد ی ی متول یمشکوت از سو  یکسریکه  م یدیرس به ینت نیها به اژهمربو  به پرو یها چالش ی. با بررسمیبحث کرد

  شدهاد یکه پ  یگذار هیکه در بسته سرما  دستیما ا  یاز سو   وارد  رادیگذار وجود دارد. اهیسرما  یاز سو  زیمشکوت ن  یکسر یو    یشهردار 



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
 

 یشرق جانیاستان آذربا یدولت و بخش خصوص یگفتگو  ینشست شورا نهمینهشتاد و 

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                      02شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   10

 

از    یر یجیوگ  یصادر نشده است. برا   زیآن ن  روانهپ  یباشد، حتیآن مشخص نم  ینبوده، کاربر   یمال  مشخص  یدارا   نیشود زمیم

(  . و ..  یگردشگر   ،یشود )از جمیه همران   هیته  یمختیف  یهاشهر در رصل  70  یبرا   یگذار هیسرما  یهابسته  دده،یدر آ  شتریب  بیآس

را   نیزم  دکهیاز جمیه ا  اشدب یگذاران مطرح مهیسرما  یاز سو  زین  یبماند. مشکوت  یکه به نام ررد خواهد بود باق  یا تدها صدور پروانه

بود    نیانبام نداده است. در ابتدا قرار بر ا  یهدوز اقدام  یول  .باشدیسدد به نام او م  یحت  میاگذاران قرار دادههیاز سرما  یبرخ  اریدر اخت

 21  ای  20بر    یقطع  میصورت گررت تصم  یکه در اتاق بازرگان  یجیسات  رویپ  یول  .برپا شود  وریشهر  17در    یگذار هیسرما  شیهما

اتاق    یخود را مطرح کددد تا با همفکر   شدهاداتینکته نظرات و پ  دهیزم  نیدر ا  میدرخواست دار  زانیهز  یباشد. از تمامیمهرماه م

ها   ررصت  نیاز ا  دیبه استان دارند و با  یکه هرق خاص  میدار  یبرگزار شود. در استان ارراد توانمدد   شیهما  نیا  زانیو شما هز  یبازرگان

ها دهوت به  از آن  دیا کردند ب  یگذاران را شداسائ  هیکردند تمام سرما  هیته  یخصوی بان  اطوهات  نیکرد. دوستان ما در ا  هاستفاد 

ارسال شده   زیاز تبر ری غه استان ب یاز شهرها  یگذار هیبسته سرما 187. تا حال میداشته باش یهمل آورده و برخورد مداسب و اصول 

شود. در    یشهر   تیری گذار در مدهیبتوان مدبر به جذ  سرما  تی. در نهامیاقرار داده  یبررس  یبرا  همشاور  یهامیت  اریاست که در اخت

شده و    لیتعط  یخیبارت تار  ،ی را مقصر اهوم کددد. در بحث گردشگر  گریهمد  دیباشد و نبایمطرح م   یها مشکوتدستگاه  یتمام

اهوم    یخیکددد و آن را مانع توسعه بارت تاریاهوم م  یگردشگر  یو را هدم ارائه مبوز از س  آن  لیبه خرابه شده است و دل  لیتبد

به   دیرا نماد قرار داد بیکه با  یمیقد  یتدها بداها  دیتواند خار  از ضوابا خود همل کدد. نبایکدد نمیاهوم م  زین  یگردشگر کددد.  یم

  ی وجود خواهد داشت ول  یمشکوت  دهیزم  نیخود در ا  شنق  یدر اجرا  نیقیباشد. به طور    ددگانیآ  یبرا  یکه نماد  میباش  یرکر کارهائ

ها  آن  یگذار هیسرما  ده یکل در زم  رانیترک رعل مد  یبرا   میکدیدرخواست م  یو دستگاه نظارت  یاز بازرس  .میریآن را بپذ  س یر  دیبا

انبام    یاقدام  چیه  دکهیها؛ اآن  تنه در زمان اقداما  انبام ندادند(  یحرکت  یگذارهیرا مورد بازخواست قرار دهدد )که چرا در بحث سرما

  ی برا   یخوب  لیپتانس  زیو تبر  یشرقبانیها استان آذربابیو آس  راداتیا  نیباشد. با وجود ایندادند بدتر از انبام دادن کار خوف م

در    یگذار هیاسرم  یدائم  رخانهیدب  بادیا  .1باشد بیکه:  ینم  یشینما  یهاصحبت  ش،یهما  نیا  یباشد. هدف از برپائ یم  یگذار هیسرما

تمام  یگذارهی سرما  یها.بسته  2  ،یشهر   تیریمد بتوان  لیها به صورت تکمیشهردار  یدر  تا  باشد  گذاران  هیسرما  میوجود داشته 

به    زیتبر  ی. شهردار میرد و بدل کد  یکرده و اطوهات الزم را با اتاق بازرگان  یکددد معرریمراجعه م  یکه به اتاق بازرگان  یمتقاض

 باشدد.  یاستاندار در راس آن م  یباشد که آقایموضوع م  نیا  رخانهیما دب  یار یباشد. سازمان همیموضوع م  نیا  زبانی هدوان م

به این  جیسه  ی   باشد بهتر  یم  ی اموضوع بحث گسترده   نیا  دکهیگفتگو: با توجه به ا  یشورا  رخانهیمس ول دب  ،یدرخشان  نینسر

  یی اجرا  یتمام دستگاه ها  زتواند طرح شود و ایجیسه م  نیدر انیز می تواند    شیمربو  به هما  یها برنامه  یحت  موضوع اختصای یابد.

مربو  به موضوع جیسه وجود دارد بصورت    یگر یگذار اگر مطالب دهیسرما  زانیهرکدام مشخص شود. هز  فهیتا وت  بعدل آیددهوت  

 نمایدد. مکتو  به ما ارسال  

 پیشنهادات 

حمایت    دائمی جهتی  ا  دبیرخانه  گردد:پیشردهاد می"( قانون مدیریت شرهری و روسرتایی9ماده )  2(30بدد )  "در راسرتای اجرای  .  1

تسررهیل جهت  و نمایدده بخش خصرروصرری    دسررتگاه های ذیربابا حضررور نمایددگان  در حوزه مدیریت شررهری  گذاری  سرررمایهاز  

 بشرح ذیل ایباد گردد:جامع    های  قالب برنامههای در  بسته  وایباد    بخش خصوصی  و جیب مشارکت  یگذارهیسرما

 یشهر  داریبر اساس برنامه بیدد مدت توسعه پا  یگذار  هیسرما  یررصت ها  ییمطالعه و شداسا   -

 یو تخصص  یو توان رد  تیاهی  یگذاران دارا  هیهموم سرما  یدر بستر شفاف و قابل دسترس برا  یگذار  هیسرما  یررصت ها  هیارا -

 
 شده  مداسب و ارائه گزارش ساالنه راجع به اقدامات انبام مات یأخذ نظرات مردم، اتخاذ تصم ،یکاهش امور ادار قیاز طر یگذارهیسرما لیتسه مدیریت شهری و روستایی:قانون  9ماده   30بدد  -2
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توجه به   با یو ررهدگ  یآرار اجتماه  ،یطیمح  سررتیو ز یرد  لیمسررا  ،یمثرر در محتوا و بارت شررهر  ی پارامترها هیلحاظ نمودن کی -

 یهیتوج  یطرح ها  نیدر تدو  یمیاقی  ایو شرا  ازیمورد ن  یها  رساختیز

در امر صردور    ییاجرا  یها هیو رو  نیقوان  نیگذار و ررع شرکاف ب  هیاز سررما یقیو تشرو  میمسرتق  تیبسرتر مداسرب جهت حما  بادیا -

 یگذار  هیسرما  یمبوزها

  ت یحوزه متداسررب با ماه  نیگذاران در ا  هیبه سرررما  وتیتسرره  یدر قالب اهطا  یمشررارکت  یبه پروژه ها  یسرروق دادن مدابع بانک -

 ها هپروژ

مدصفانه     یبه مدظور تشر  یکار و بهره بردا  انیاز قبال مبوزها به زمان پا  یگذار به شهردار  هیسرما  یاز تعهدات مال  یانتقال بخش  -

 یمداسب تعهدات مال  عیمدارع و توز

در اسرتان، شرورای هالی اسرتان ها با همکاری اتاق بازرگانی و تشرکل های    گذاری هیسررما  سر یو کاهش ر  سرازی مادتبه مدظور اه  .2

 در بستر حقوقی نظام سرمایه گذاری و توسعه مشارکت ها تدوین نماید.  ذاریمربوطه الیحه مشارکت پذیری و جذ  سرمایه گ

با هدایت به ایدکه جذ  سرررمایه گذار خارجی و سرررمایه گذاران داخیی خار  از کشررور مسررتیزم ایباد امدیت سرررمایه گذاری    .3

جهت مدیریت ریسر  های احتمالی در حوزه  بعدوان متولی امر    در قالب بسرترهای حقوقیباشرد؛ لذا پیشردهاد می گردد نهادی   می

 گردد.  ایبادسرمایه گذاری در مدیریت شهری  

نسربت به ها،  این پروژهو ررع موانع موجود    های نیمه تمامبررسری و شرداسرایی مشرکوت پروژه  باشرورای شرهر و شرهرداری تبریز  .  4

اقدامات الزم را بعمل آورده    های قانونیبا استفاده از ترریتها  یت قرار دادن آنودر اولبررسی راهکار های رعال نمود این پروژه ها و  

 و نتیبه آن را به دبیرخانه شورا گفتگو مدعک  نمایدد.

اسررترات ی توسررعه و    ان خارجی و داخیی،گذارو جذ  سرررمایهاسررتان  های حوزه مدیریت شررهری  مددی از ترریتبه مدظور بهره.  5

 توسا شهرداری و شورای اسومی شهر تبریز تدوین و اجرا گردد.  برندیدگ شهری

به ایدکه مدیران اسرتانی وتایر و مسرولیتی در خصروی جایگاه خود دارند، لذا سرازمان بازرسری و دسرتگاه های نظارتی    باهدایت  .6

 ترک رعل مدیران کل را نیز مورد بازخواست قرار دهدد.

فهرست مستندات  

 و مدارک پشتوانه 

 ؛هاقانون شهرداری.  1

 ؛قانون نوسازی و همران شهری  .2

 ؛آیین نامه معاموت شهرداری. 3

 شیوه نامه سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری های کشور..  4

 

 


