
 

  
 

 (RFP: درخواست ارائه پیشنهاد )3فرم شماره 

 )فراخوان پروژه پژوهشی(

 

 عنوان پروژه پژوهشی

 (8هاي مشاركت بخش خصوصی)مطالعه موردي: شهرداري منطقه گذاري و زمينههاي سرمایهشناسایی فرصت

 مسئلهبیان 

ارتقاي سطح رفاه جامعه محسوب  ها در راستاي رشد و توسعه اقتصادي وهاي زير ساختي از مهمترين وظايف شهرداريايجاد و توسعه پروژه

ها و ارتقاي سطح كيفي زندگي شهري همواره نيازمند صرف هزينه  روند پرشتاب جهاني در هانياز شهرها به ايجاد و توسعه زيرساختليكن شود. مي

تواند پاسخگوي ايجاد تمامي نمي مواجه است وبراي تامين آنها مالي  هاي منابعمحدوديت با كه مديريت شهري و سرمايه گذاري هاي كالني است

 باشد.ها زيرساخت

گيري از بهره منابع مالي،هاي پايدار تامين ها در كشورهاي مختلف به دو روش پايدار و ناپايدار مي باشد. يكي از روشمنابع تامين مالي اين هزينه

كنون همه كه اگيري كرونا باالخص در دوران همه- مالي هايبحران ضمن اينكه افزايش جذب سرمايه گذار است.و بخش خصوصي  مشاركت

سياست مشاركت با بخش خصوصي در دستور باعث شده  ،كاهش منابع درآمدي و نقدينگيجبران  لزوم و -پسا كرونا نيزو  جهان را فرا گرفته است

رمايه گذاري به عنوان موتور محركه رشد اقتصادي الزمه نيل به سچرا كه  .يردهاي كل كشور قرار گشهرداريو به طور خاص  بخش عموميكار 

 شود.نرخ بيكاري و فقر ميكاهش  و لاشتغا افزايش ،رفاه ،درآمد ،افزايش سرمايه گذاري منجر به افزايش توليدو توسعه اقتصادي و اجتماعي است 

هاي هاي شهرداري يكي از زمينههاي مشاركت بخش خصوصي در شهر و مرتبط با فعاليتها و زمينهشناسايي فرصت الذكربا توجه به مطالب فوق

تداوم اين مشاركت تاثيرگذار است. گذاري در هاي سرمايهمحدودهمهم براي گسترش مشاركت بخش خصوصي است و در كنار آن طراحي فرايندها و 

شود اين پيشنهاد مي قابليت بالفعل شدن دارند وباشد هاي مختلف دارا مياصفهان در حوزه 8منطقه  كه هاي بالقوه باالييلذا با توجه به ظرفيت

 منطقه مورد مطالعه قرار گيرد.

 اهمیت و ضرورت پژوهش

 سرمايه بخش خصوصي در مديريت شهريمندي از فكر و انديشه و بكارگيري و بهره ‾

 فراهم نمودن زمينه هاي الزم براي استفاده از توانمندي بخش خصوصي و عمومي در اجراي پروژه هاي شهري  ‾

 كاهش هزينه هاي خدمات عمومي و شهري با كاربرد روش هاي بهينه سازي، مكانيزه كردن و هوشمندسازي ‾

 بليغاتي جهت جلب مشاركت مردم در امور جارياشاعه فرهنگ مشاركت و ارائه راه كارهاي ت ‾

 هاي كالندر سرمايه گذاريصاحبان سرمايه منظور ترغيب ه ب يگذارافزايش ضريب اطمينان سرمايه ‾

 سرمايه صاحبانافزايش شفافيت و ارائه داده هاي اقتصادي تاييد شده با دقت باال به  ‾

 بهبود فضاي كسب و كار در شهر ‾

 هاي پايدارايجاد درآمد ‾

 هایا پرسش اهداف

 8هاي منطقه براي مشاركت بخش خصوصي براي سرمايه گذاري با اولويت گردشگري به منظور پيشرفت منطقه شناسايي ظرفيت ‾

 8شناسايي عوامل زمينه ساز و عوامل فرصت سوز براي مشاركت بخش خصوصي براي سرمايه گذاري به منظور پيشرفت منطقه  ‾

 8ي بخش خصوصي در پيشرفت منطقه اثربخش براي هدايت سرمايهارائه شيوه هاي كارا و  ‾

                                                                   ریال000,000,600برآورد مالی:  حداکثر                                                             ماه6برآورد زمانی:  



 

  
 

 مورد انتظار خروجی هاي

 گذاري بخش خصوصي با اولويت محالت كم برخوردارشهرداري اصفهان براي سرمايه 8هاي منطقه فهرستي از ظرفيتارائه  ‾

 8گذاري در منطقه ها و سازوكارهاي اثربخش براي مشاركت بخش خصوصي به منظور سرمايهفهرستي از مشوقارائه  ‾

 گذاري بر روي نقشه و تعيين ابعاد اجرايي آنسرمايههاي مشخص نمودن موقعيت مكاني فرصت ‾

 ها هاي اجرايي و مستندات بررسي توجيه اقتصادي هر يك از فرصتارائه برآورد اوليه از هزينه ‾

 هابررسي ساير دستاوردهاي فرهنگي، اجتماعي و مالي هر يك از ظرفيت ‾

 8گذاري در منطقه فرايندهاي مشاركت و سرمايه ‾

 موردنیازهاي تخصص

 هاي اقتصاديمديريت مالي و تحليل سيستمريزي شهري، برنامه

 الزامات پروژه

 طرح تفضيلي و طرح جامع شهري و ساير الزامات و اسناد باالدست شهرسازي

 بررسي پژوهش هاي قبلي در اين زمينه

 


