
 :55ماده  6امالک ذیل بند برداری حق بهرهنامه واگذاری آیین

 شورا تأییدانتخاب از طریق رأی مردمی و 

 

  مقدمه

و اصالحات بعدي  4331ها مصوب ( قانون شهرداري55( ماده پنجاه و پنجم )6بر اساس اختیارات حاصله از بند ششم )نامه این آیین

ها، موسسات و تسهیل مشارکت سمن، امالک حوزه اجتماعی و فرهنگی برداريحق بهره واگذاريبا هدف برقراري عدالت در آن و 

( ماده 6بند ششم ) ذیل امالک برداريبهره حق واگذاري معیارهاي و نحوه تعیین راستاي در  شرکت ها در ایفاي نقش مدنی خود، و

  .است شده نگاشته هاقانون شهرداري( 55و پنجم ) پنجاه

  . تعاریف1ماده 

قانون  55ماده  6بند  ياجرا يها در راستااز آن يدارتهران که حق بهره يامالک شهردار یهکل: نامهمشمول این آیینامالک  .4

 نامهیینآ ینمشمول ا شود،یتهران واگذار م يشهردار یو معامالت یمال نامهیینآ یندهاياز فرآ یرغ یندهاییو در قالب فرآ هايشهردار

و ممکن  شودیتابعه شناخته نم يو واحدها یمرکز، مناطق، نواح يشهردار يو ادار یعنوان ساختمان رسمامالک به ینهستند. ا

 .باشند یفاقد سند رسم یاسند  يدارا یره،و غ يادار ي،تجار ی،مسکون يبا کاربر یان،بدون اع یا یاناع ياست دارا

اراي داي باشد. احراز این که امالک هاي یا فرامحلتواند محله: دامنه جغرافیایی کارکرد ملک میدامنه جغرافیایی کارکرد ملک. 2

 شوراي اسالمیبه  معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداري تهران انجام شده و اي هستند ساالنه توسط اي یا فرامحلهکارکرد محله

  خواهد رسید.شوراي اسالمی شهر تهران تصویب شود و در نهایت به شهر تهران اعالم می

اي اعالم شوند، توانند در زمره امالک محلهکه میاي هستند و امالکی فرض داراي کارکرد فرامحلهرت پیش: امالک به صوتبصره

 شهرداري فرهنگی و اجتماعی امور معاونت( ب و باشد متر 222 از کمتر آن اعیان و عرصه مساحت مجموع( الفامالکی هستند که 

 ثابت کند مخاطبان غیرمحلی ندارد.به صورت مستدل فرهنگی منطقه مربوطه بتواند اجتماعی و  امور ن یا معاونتتهرا

 عمومی پس از اعالمنامه، مطابق جزئیات این آییناي است که در آن : شیوه. شیوه انتخاب متقاضی توسط رأی شهروندان3

و درخواست  و فرهنگی اجتماعی امور توسط معاونتها قانون شهرداري( 55( ماده پنجاه و پنجم )6مشخصات امالک ذیل بند ششم )

ی شوراي اسالم تأییدشود و در صورت برداري از امالک، متقاضی ابتدائا از طریق رأي شهروندان انتخاب میاشخاص حقوقی جهت بهره

 ساله به دست خواهد آورد. برداري از ملک را براي مدت محدود یکشهر تهران اجازه بهره

 تهران  رشهاسالمی اجتماعی و فرهنگی به شورای  امور معاونت. نحوه ارائه امالک توسط 2ماده 

جغرافیایی را به تفکیک دامنه ساالنه فهرست تمامی امالک خود  و فرهنگی شهرداري تهران موظف استاجتماعی  امور معاونت .4

همزمان با ارائه الیحه  4پیوست پیشنهاد مبلغ ودیعه و جزئیات اي(، تخمین اجاره ماهانه ملک، اي یا فرامحلهکارکرد ملک )محله



 مطابق برداران این امالکتهران برساند. نتیجه تعیین بهره بردار به تصویب شوراي اسالمی شهردجه براي آغاز فرایند تعیین بهرهبو

 اقباً به تصویب شوراي اسالمی شهر تهران خواهد رسید.متع نیز نامهآیین این

 یاعاجتم رنقدیزده شود، مبالغ در سرجمع بودجه غ نینامه هستند، اجاره بهاء ماهانه تخمنییآ نیکه مشمول ا یامالک هیکل . براي2

  آورده شود.ساالنه د و عملکرد آن در بودجه مصوب اضافه شو یو فرهنگ

 یریتمأموهاي بلندمدت و نیازهاي فرهنگی هر منطقه، حوزه معاونت اجتماعی موظف است با توجه به اسناد باالدستی، برنامه .3

 ی میان مناطق را برقرار کند.مأموریتهاي ک را مشخ  کند و توازن کلی حوزهامال

  . نحوه اعالم امالک توسط معاونت اجتماعی و فرهنگی به عموم شهروندان3ماده 

یک هفته پس از تصویب شورا، امالک داراي کاربري  ظرف مدت موظف است تماعی و فرهنگی شهرداري تهراناج امور معاونت .4

ی ملک مأموریتبه تفکیک متراژ، منطقه، ناحیه، نشانی کلی ملک، مبلغ ودیعه مورد نیاز براي ملک، و حوزه نامه را این آیینمشمول 

  به صورت عمومی و ماشین خوان در سامانه شفافیت شهرداري تهران منتشر کند.

رهنگی شهرداري تهران موظف است ظرف مدت یک هفته پس از تصویب شورا مدارک مورد نیاز براي معاونت اجتماعی و ف. 3

  به صورت عمومی و ماشین خوان در سامانه شفافیت شهرداري تهران اعالم نماید. 3درخواست متقاضیان را مطابق پیوست 

  های متقاضیان. نحوه دریافت درخواست4ماده 

، ارسال پیامک و دیگر «ران منته درگاه»ها به صورت عمومی از روزنامه همشهري، نامهل مدارک و طرحفراخوان براي ارسا آغاز .4

  شود.به شهروندان تهرانی اعالم می 3ه هاي اطالع رسانی، پس از انتشار اطالعات محتواي مادشیوه

بارگذاري  «تهران من درگاه»هاي خود را در امهنمدارک مورد نیاز و طرحتوانند منحصرا اشخاص حقوقی میفراخوان، طی مهلت . 2

 کنند.

موسس آن ساالنه تنها حق درخواست براي یک اعضاي هیئت هر شرکت، موسسه و انجمن و مدیر عامل، اعضاي هیئت مدیره و . 3

  ملک را دارد.

 ي هر کدام از امالک دو هفته است.نامه برامهلت ارسال مدارک مورد نیاز و طرح. 1

ده رگذاري شسنجی کلی مدارک هویتی، تحصیلی و ثبتی باماعی شهرداري تهران موظف است صحتفرهنگی و اجت امور تمعاون. 5

  هفته به انجام رساند.را ظرف مدت سه

را یک هفته  5مجاز با توجه به جزئیات ماده درخواست دهندگان معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداري تهران موظف است اسامی  . 6

راي ب «درگاه تهران من» در مربوطه اتمام مهلت ثبت نام متقاضیان روي در ورود ملک بچسباند و مدارک دریافتی را در سامانهپس از 

 ر دهد.عموم انتشا رؤیت

 برداریحق بهره ضی، معیارها و نحوه واگذاریمتقااولیه . نحوه انتخاب 5ماده 



سنجی مدارک براي ثبت درخواست توسط ضی و صحتدارک توسط متقامستلزم ارسال م گیريرأيورود متقاضیان به مرحله  .4

 پیشنهاد تهران شهرداري فرهنگی و اجتماعی معاونت توسط یارهامع این در تغییرات  (.2)پیوست  معاونت اجتماعی و فرهنگی است

 شود.ف و عمومی توسط شهرداري اعالم میبه صورت شفا و رسدمی شهر شوراي تصویب به شود،می

 وسطت شدهمشخ  یمأموریت حوزه با هاآن نامه و سابقه فعالیتگیري هستند که طرحرأيتنها متقاضیانی مجاز به ورود به مرحله . 2

  .باشند داشته همخوانی فرهنگی و اجتماعی معاونت

ریق از ط اجتماعی و فرهنگی شهرداري تهران، انتخاب متقاضی مستقیماً امور س از بررسی اولیه مدارک دریافتی توسط معاونت. پ3

  شود.رأي شهروندان انجام می

 

نامه و مدارک توسط متقاضی و ست مشخ  براي ملک خاص، ارسال طرحمرحله اول نحوه انتخاب پس از درخوا -4جدول 

 ي تهرانگی شهرداراجتماعی و فرهنامور سنجی اوراق قانونی توسط معاونت صحت

  (…حقوقی )سمن، موسسه، انجمن، بنیاد و  اولیه اشخاص نحوه انتخاب نوع ملک

 (اینترنتی و حضوري پیامکی،) راي مردمی در سطح تهران   ايلک فرامحلهم

  (حضوري) راي مردمی  ايملک محله

 

 جدول هايفرایند طی منتخبین که آن از نهایی شوراي اسالمی شهر تهران است. در مرحله دوم پس تأییدفرایند انتخاب، منوط به . 1

 سالمیا شوراي به منتخبین، به امالک سالهیکبرداري حق بهره واگذاري تصویب براي اسامی شدند، انتخابنامه این آیین  6و ماده  4

  کند.می تأییدیک ماه منتخبان نهایی را  از کمتر در تهران شهر اسالمی شوراي و شودمی ارسال تهران شهر

ساله با اشخاص حقوقی ن، موظف به عقد قرارداد اجاره یکشوراي اسالمی شهر تهران، سازمان امالک شهرداري تهرا تأییدپس از . 5

 ست.امنتخب 

از عدم تغییر کاربري و  ره برداريحق به معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداري تهران موظف است طی مدت یک ساله واگذاري. 6

نامه، تمامی ها اطمینان حاصل کند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از انجام اقدامات نامرتبط به طرحنامهصحت انجام طرح

 یرندگمی قرار واگذاري سیاه لیست در  بردار ملکعامل به عنوان اشخاص حقیقی( بهرهاشخاص حقوقی )به عالوه هیئت مدیره و مدیر

 واهد داشت.نخ وجود آنان به ملکی هیچبرداري حق بهره واگذاري امکان و

انجام شده و جزئیات نتایج بررسی به همراه قرارداد  معامالتتمامی مراحل واگذاري باید به صورت سیستمی در سامانه جامع . 7

تصویب شورا مطابق با جداول پیوست براي عموم منتشر و متقاضی برگزیده معرفی  امالک، ساالنه پس از برداريحق بهره واگذاري



هاي مختلف فرهنگی تدوین کرد در ارائه تسهیالت و یارانهشود. همچنین شهرداري تهران موظف است ساالنه گزارشی از نحوه هزینه

 کرده و انتشار عمومی دهد.

 ایلهای و فرامحامالک محله گیریرأی. نحوه 6ماده 

  اي شرکت کنند.ههاي متنوع امالک فرامحلگیريرأيخواهند در ی مجاز هستند تا هر تعدادي که میشهروندان تهران.4

 رتصو به ايمحله واگذاري و شوندمی گذاشته يرأ به سایتوب و پیامکی صورت دو به ايفرامحله امالک برداريحق بهره واگذاري. 2

 .شد خواهد انجام منطقه و فرهنگی اجتماعیامور  معاونت راهبري با و محالت سراهاي ساختمان در حضوري گیريرأي

 .شد خواهد استعالم همتا سامانه از وي همراه تلفن شماره  نام و نام خانوادگی فرد به همراه کد ملی از سازمان ثبت احوال و. 3

 ینترنت و تلفن همراه شخصی ندارند، با ارائه کد ملی، ثبت نمایند.ي کسانی را که دسترسی به اأسراهاي محالت موظف هستند ر. 1

  ي دهندگان به همراه کد پستی آنان به صورت عمومی منتشر خواهد شد.أگیري، نام ررأيدر فرایند . 5

 برداریشرایط تمدید بهره. 7 ماده

  از قبل استفاده از امالک به دست نخواهند آورد.رداران هیچ حقی بشوند و بهرهبه صورت ساالنه و موقت واگذار میامالک . 4

دهد، بلکه نحوه استفاده خالف آن چه در طرح اشخاص حقوقی و حقیقی امتیازي نمیصرف سابقه استفاده از امالک نه تنها به . 2

  .کند محروم نامهآیین این مطابق امالک از دوباره منديبهره از را اشخاص است ممکن  نامه اشخاص آمده است،

  تعهدات اشخاص حقوقی منتخب .8 ماده

ي است که به صورت نامه استاندارددهند قرارداد اجارهملک را مورد بهره برداري قرار میقراردادي که طی آن اشخاص حقوقی  .4

 است.قانونی ثبت شده

فضاي  ها،ایشی، شیرآالت، دستگیرهیشی و سرممبلغ ودیعه محدودي جهت نگهداشت سالم و نظافت بنا )تجهیزات، امکانات گرما. 2

  شود.ذکر می سبز، باالبر، وسایل برقی و الکتریکی، درها، کمدها و مبلمان( پس از تخمین این امکانات در قرارداد اجاره

شوند که پس از یک سال مورد ملک را به صورت تمام و کمال و پس از نظافت ی منتخب در این قرارداد متعهد میاشخاص حقوق. 3

  و تعمیرات جزئی به شهرداري تهران بازگشت دهند و به ازاي تخریب هر کدام از امکانات مستوجب پرداخت جریمه خواهند بود.

د نیاز با شهرداري را هاي مورسال بعد همکاري گیريرأيشوند در فرایند در قرارداد اجاره متعهد میاشخاص حقوقی منتخب . 1

 را به منتخب بعدي تحویل دهند.و در موعد مقرر فضا  انجام دهند

ده نامه ایشان ذکر نشد و از انجام اقداماتی که در طرحشوند که هیچ تغییر کاربري در فضا ندهناشخاص حقوقی منتخب متعهد می. 5

 خواهد شد. فسخرارداد ایشان خودداري کنند. در غیر این صورت ق

اي که ملک در آن وجود دارد، ارسال ي خود را به اداره اجتماعی منطقههافعالیتشوند ماهانه اقدامات و میاشخاص حقوقی متعهد . 6

 (.3نمایند )پیوست 



 اییتوان که شوندمی متعهد ایشان و  شودمی سنجیده ایشان واحد ارسالی نامهطرح مبناي بر  عملکرد اشخاص حقوقی متقاضی. 7

 ارا هستند.دان ذکر شده است ش نامهطرح در کهرا  اقداماتی انجام

 

  .1پیوست 

  :شوندبه شوراي شهر اعالم می شهرداري. جزئیاتی که امالک، مطابق آن توسط 2جدول 

  توضیحات شده از هر ملکنام فیلد مشخ 

  ذکر ردیف ردیف

 ک و مستغالتملک توسط کارشناسان سازمان امال تخمین اجاره ماهانه  تخمین اجاره ماهانه ملک

ط توس و شودمالی سازمان امالک تخمین زده می توسط کارشناسان کهورد نیاز مبلغ ودیعه م  مبلغ ودیعه

 شودضبط می ،براي اطمینان از نگهداشت و نظافت پس از اتمام  قرارداد شهرداري

 یمأموریتحوزه 
 هاي اجتماعی و رفاه امور مرتبط با آسیب 

  امور هنري و فرهنگی 

 امور مذهبی 

 امور تعاونی 

 امور مرتبط با بهداشت و درمان 

 تفریحی امور ورزشی و 

 خانه و شهر کتابامور مرتبط با کتابخانه، قرائت 

 سایر 

  نامهاي مطابق این آییناي، فرامحلهبه تفکیک محله  دامنه کارکرد

   ذکر منطقه ملک  منطقه

  ذکر ناحیه ملک  ناحیه



 ذکر نشانی ملک  نشانی ملک

 رقم عرصه  عرصه

 رقم اعیان اعیان

 رقم طبقه  طبقه

  رقم واحد  واحد

  به تفکیک زمین، ساختمان، آپارتمان، واحد کسبی  نوع ملک

کاربري وضع موجود یا اعالم 

 منطقه

  مطابق اعالم منطقه

  توضیحات این که چه فعالیتی در حال حاضر در ملک در حال انجام است.  وضعیت فعلی کاربري

فعلی  ده م استفاده کنننا

 (بردار)مستاجر یا بهره

 نام شخ  یا اشخاص

  G, M, R, S  طرح تفصیلی

  استیجاري، در اختیار شهرداري، قراردادي، قطعی، وکالتی، مشاعی  وضعیت ملک

  ذکر جزئیات اسناد قرارداد  اسناد قرارداد

  ذکر مقام صادر کننده  مقام صادر کننده

  نبود، وجود )شماره مصوبه و تاریخ( وجود مصوبه شورا

  توضیحات اقدام شهرداري  اقدام شهرداريمرحله 



آخرین زمان بازدید از محل 

  توسط شهرداري

 ذکر روز، ماه، سال آخرین زمان بازدید

حات ملک داراي دامنه توضی

 ايکارکرد محله

  اي دارد.الل شود یک ملک صرفا کارکرد محلهتوضیحات پیوست در صورتی که استد

 

  .2پیوست 

امور اجتماعی و  معاونت توسط که نامهاین آیین مشمول کاربري داراي هايملک درخواست براي شرایط و مدارک  .3جدول

  .شودمی سنجیصحتفرهنگی 

نوع اسناد و اطالعات که متقاضی باید ارائه 

 کند
  جزئیات

  اطالعات هویتی مدیرعامل و همه اعضاي هیئت مدیره-  اطالعات ثبتی و هویتی

  موسسهاسناد ثبت شرکت، سمن و -

  سو پیشینه مدیر عامل و اعضاي هیئت مدیرهعدم گواهی -

اطالعات مرتبط با نحوه فعالیت و مدارک 

  تحصیلی

 مجمع عمومی هیئت مدیره یا اسامی و اطالعات اعضاي-

 ها.افرادي که با موسسه و شرکت قرارداد دارند و کپی از قرارداد با آن -

  گردش مالی شرکت و موسسه-

  ها()شرح فعالیتسال تاسیس و سابقه فعالیت -

 مدارک تحصیلی مدیرعامل و اعضاي هیئت مدیره-

 یرتهران و سا يملک و هرگونه کمک از شهردار یف،تخف یارانه، یافتدرسابقه -

 یدولت ينهادها

 نامه استفاده از ملک شامل:طرح  اطالعات مرتبط با نحوه استفاده از ملک



  اهداف بلند مدت، اهداف عینی و کوتاه مدت -

 دام از اهداف عینی در طی یک سالمند براي رسیدن به هر کقدامات زمانا -

  اهمیت هر کدام از اقدامات آتی براي شهر و شهروندان -

 تخمینی از تعداد مخاطبان براي هر کدام از اقدامات -

 مالی موسسه و شرکت در سال آینده براي هر کدام از اقدامات تأمیننحوه  -

 

  .3پیوست 

  ناحیه اجتماعی اداره به ماهانه گزارش  .5جدول 

  جزئیات آیتم مورد نظر

  انتخاب شده است. رأي گیريطرح نامه واحدي که مطابق آن شخ  حقوقی در   نامهطرح

 خشب کدام با اقدامات از کدام هر که این ذکر  و حاوي نام و تاریخ، یک سطر توضیح برنامه  اقدامات انجام شده طی ماه گذشته

 .داردمطابقت  حقوقی شخ  نامهطرح از

مخاطبین اقدامات انجام شده جزئیات 

  طی ماه گذشته

ها، یک سطر توضیح اقدامات حاوي نام و نام خانوادگی، کدملی و حاوي نام و تاریخ برنامه

 کننده در هر کدام از اقداماتامضاي افراد شرکت

طرح مجزئیات موارد اضطراري و مسائلی که باید مستقیما با معاونت اجتماعی و فرهنگی   موارد اضطراري

  شود.

 

 

 

 


