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 باسمه تعالی

 عنوان :
ماده  6ذیل بند  برداری امالکواگذاری حق بهرهنحوه اجرایی  نامهآیین»
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  مقدمه 

و اصالحات  1331ها مصوب ( قانون شهرداري55( ماده پنجاه و پنجم )6ششم ) بر اساس اختيارات حاصله از بند

الزام شهرداري تهران به ساماندهی واگذاري حق بهره برداري امالک، اراضی و اموال غيرمنقول »پيرو مصوبه  بعدي آن و

مورخ  16166/6366/160ابالغی به شماره « شهرداري تهران به اشخاص حقيقی، حقوقی و موسسات عمومی غيردولتی

 برداريبهرهواگذاري حق به منظور مساعدت به فرهنگ و هنر ايرانی و كمك به مؤسسات فرهنگی در زمينه  66/06/1336

بند ذيل امالک  برداريبهرهواگذاري حق اجرايی نحوه  نامهآيين»ها به پيوست قانون شهرداري  55ماده  6امالک ذيل بند 

 گردد.ارائه می «هاقانون شهرداري  55ماده  6

واگذاري حق به  به شرط تصويب شوراي شهر، مجاز، شهرداري تهران هاقانون شهرداري 55ماده  6از آنجا كه مطابق بند 

ها و مديريت منابع در جهت هاي عام المنفعه است لذا اتخاذ سياستبرخی از امالک خود در راستاي فعاليت برداريبهره

براي ارائه خدمات بيشتر، بهتر و نظارت بيشتر مراجع و مقامات ذيصالح و ارائه  هاتحقق كامل اين بند از قانون شهرداري

الزامی است. لذا به منظور شفافيت هر چه  برداريبهره ذاري حقواگ ها و داشتن رويه مشخص جهتتر به آنآمار واقعی

ا، هها، مناطق، سازمانبيشتر، حداكثر سازي انتفاع عمومی از منابع شهرداري و ايجاد عدالت و وحدت رويه در سطح معاونت

بط با دريافت و بررسی هاي مرتهاي تابعه شهرداري تهران در خصوص شيوه اقدام و نحوه اجراي عملياتادارات كل و شركت

گردد.ارائه می نامهآيينها، اين درخواست

   اصطالحات ،فیتعار: اول بخش

 :( 1یکم )ماده 

 :شوندمی تعریف زیر شرح بهنامه آیین این در رفته کار به اصطالحات و واژگان 
 

 6در راستاي اجراي بند ها داري از آنحق بهرهكه  شهرداري تهرانكليه امالک  نامه:امالک مشمول این آیین–الف 

امالتی شهرداري تهران واگذار نامه مالی و معآيينها و در قالب فرآيندهايی غير از فرآيندهاي قانون شهرداري 55ماده 

عنوان ساختمان رسمی و اداري شهرداري مركز، مناطق، نواحی و اين امالک به نامه هستند.مشمول اين آيين ،دشومی

، با كاربري مسکونی، تجاري، اداري و غيره، داراي اعيان يا بدون اعيانشود و ممکن است واحدهاي تابعه شناخته نمی

 داراي سند يا فاقد سند رسمی باشند. 

كه از اين پس  برداريبهره حق تدوين ضوابط واگذاريكميته  :برداریبهره حق تدوین ضوابط واگذاریکمیته  -ب

 يبرداربهره واگذاري حق ها و فرايندهاينظارت بر روش ،هاي كالنگيريتصميمبا هدف  شودناميده می« ضوابطكميته »

 گردد.در شهرداري تهران تشکيل می باره و اتخاذ تصميم نهايی در اين هاقانون شهرداري 55ماده  6بند امالک ذيل 

اميده ن« فنیكميته »كه از اين پس  برداريبهرهحق واگذاري فنی كميته  :برداریبهره حق واگذاریکمیته فنی  -ج

قانون  55ماده  6بند ذيل  امالک برداريبهره واگذاري حق هاي واصله جهتدرخواست بررسی و پااليشبه منظور شود می

هاي مناطق، هر واحد اجرايی شهرداري اعم از شهرداريدر  برداريبهره واگذاري حق و اجراي عملياتی فرايند هاشهرداري
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تشکيل  برداري امالک در اختيار خود را داشته باشدها و موسسات تابعه كه قصد واگذاري حق بهرهها، شركتسازمان

 گردد.می

دهند، اشخاص حقوقی كه فعاليت غيرانتفاعی انجام میفقط  برداری امالک:اشخاص مشمول دریافت حق بهره -د

 اشخاص حقيقی نيست. بررسی درخواست. شهرداري مجاز به برداري از امالک شهرداري هستندمشمول دريافت حق بهره

 

 

 هاساختار اجرایی و اعضای کمیته :( 2) بخش دوم

 ( : 2دوم )ماده 

 :شودمی تعریف زیر شرح بهامالک  برداریواگذاری حق بهره ساختار اجرایی 
 

ميم اتخاذ تص ،هادرخواست بنديو رتبه ، چگونگی مقايسههاها و بررسی آناخذ درخواست گيري در خصوصبه منظور تصميم

 «طضوابكميته » ،نفعان مختلف داخلی و خارجیجهت ارائه به ذي هم كردن مواد اطالعاتی مورد نيازو فرا باره نهايی در اين

 گردد.به شرح زير تشکيل می اعضا با وظايف و «فنیكميته »و 

 

 «ضوابط کمیته»وظایف و اعضای  بند یک:

 وظایف:

 جهت نگاشت امالک  و واحدهاي تابعه شهرداري گانه66مناطق  ارائه شده از طرف كميته فنی بررسی پيشنهادهاي

هاي واجد شرايطو درخواست

 در خصوص افزايش يا كاهش  و واحدهاي تابعه شهرداريگانه 66كميته فنی مناطق  پيشنهادهاي نهايی كردن

ها واگذار قانون شهرداري 55ماده  6بند ذيل برداري از آنها را حق بهرهقصد دارد  آن واحد اجرايیامالكی كه 

همزمان با اليحه بودجه تهران شهراسالمی براي ارسال به شوراي  نمايد

  هاي صورت گرفته ذيل ماموريت اجتماعی و فرهنگی برداريبهرهتخمين بودجه اختصاص داده شده با استفاده از

 به شوراي اسالمی شهر تهران جهت تصويب اي به همراه اليحه بودجه نطقهارسال ليست امالک بر اساس توازن م 

  اسالمی از آنها  را دارد به شوراي  برداريبهرهواگذاري حق تدوين و ارسال فهرست امالكی كه شهرداري قصد

همزمان با اليحه بودجهتهران شهر 

  برداران و تعيين بهره هاقانون شهرداري 55ماده  6بند امالک ذيل  برداريبهرهتدوين و ارسال اليحه واگذاري حق

به شوراي اسالمی شهر تهران 

  هاي اجرايی مورد نياز دستورالعمل ابالغ وتدوين

 نفعان خارجی نفعان مختلف داخلی اعم از شهردار و شوراي اسالمی شهر تهران و ذيهاي الزم به ذيارائه گزارش

اعم از شهروندان
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 اعضا:

  رئيس كميته(معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداري تهران( 

  دبير كميته(مديرعامل سازمان امالک و مستغالت(

  شهرداري تهران مالی و اقتصاد شهريمعاون 

 شهرداري تهران يو امور شورا سرمايه انسانیريزي و توسعه معاون برنامه

 نماينده تام االختيار دفتر شهردار

 عنوان ناظر(يك عضو شورا به انتخاب رئيس شوراي شهر )به


 

مل دعوت به ع های شهرداری تهران نیزاز سایر واحد بنا به پیشنهاد اعضای کمیته و موافقت رئیس کمیته حسب مورد  

 آید.می

 

  «فنی کمیته»ای ضبند دو: وظایف و اع
 وظایف:

 ضوابطهاي واجد شرايط به كميته ارائه پيشنهاد نگاشت امالک و درخواست

 نها راآبرداري از حق بهرهقصد دارد  واحد اجرايیگيري ساليانه در خصوص افزايش يا كاهش امالكی كه تصميم 

ضوابطو ارائه آن به كميته  ها واگذار نمايدقانون شهرداري 55ماده  6بند ذيل 

 دوپيوست بر اساس معيارهاي ذكر شده در اشخاص حقوقی هاي بررسی درخواست 

 هارتبه بندي ساير درخواستاولويت بندي و را ندارند و  پيوست دوهايی كه شرايط ذكر شده در حذف درخواست

 نفعان مختلف داخلی اعم از شهردار و شوراي اسالمی شهر تهران و جهت ارائه به ذيالزم  هايگزارش تدوين

 ضوابطاز طريق ارسال براي كميته  نفعان خارجی اعم از شهروندانذي

 اعضا:

  رئيس كميته( واحد اجرايیمعاون فرهنگی و اجتماعی( 

 كميته()دبير واحد اجرايی مدير امالک و مستغالت

  واحد اجرايیمالی و اقتصاد معاون  

 واحد اجرايی سرمايه انسانیريزي و توسعه معاون برنامه 

  شهرداريكل حقوقی نماينده اداره

  ضوابطو تاييد كميته  باالترين مقام اجرايی آن واحدخارج از شهرداري به انتخاب نظر صاحبدو 

 ها )به عنوان ناظر و بدون حق راي(يك نماينده از ستاد شوراياري 
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 نحوه تخصیص: ( 3) سومبخش 

 ( : 3سوم )ماده 

با امضاي شهردار تهران به شوراي اسالمی شهر تهران ارسال كه همراه با اليحه بودجه  موظف است ساالنه ضوابطكميته 

بردار به تصويب شوراي براي آغاز فرايند تعيين بهره يكپيوست جزئيات به همراه  فهرست تمامی امالک خود را شودمی

 .اسالمی شهر تهران برساند

 .است مالکيت رسمی اسناد فاقد امالک همچنين و طرح اجراي محدوده در يا فروش قابل غير امالک با اولويت

 يوست دوپرا براساس معيارهاي ذكر شده در  واحدامالک آن ذيل  هاي واصلهدرخواست هر واحد اجرايی فنی كميته 

 ضوابط د. كميتهكنمعرفی می ضوابطبه كميته واجد شرايط دريافت امالک در هر منطقه را  اشخاص حقوقیبررسی كرده و 

امه نيز نمطابق اين آيين جه تعيين بهره برداران اين امالکنتي هاي واجد شرايط با امالک را دارد.وظيفه تطبيق درخواست

کيك هر مرحله به تف در اليحه ارسالی بايستی نتيجه بررسیمتعاقباً به تصويب شوراي اسالمی شهر تهران خواهد رسيد. 

اهانه مبهاء اجاره  شهرداري تهران مکلف است نامه هستندكه مشمول اين آيين ي كليه امالكیبرا؛ همچنين ذكر شده باشد

 ايهگزارش دررا و عملکرد آن  كردهدر سرجمع بودجه غيرنقد اجتماعی و فرهنگی اضافه  را ، مبالغهتخمين زداين امالک را 

 . بياورد تفريغ و تلفيق بودجه

 امالک را واگذار نمايد. اشخاص حقيقی مشمول دريافت برداريبهرهشهرداري صرفا مجاز است به اشخاص حقوقی حق 

 نيستند. 55ماده  6امالک ذيل بند برداري بهرهحق  واگذاري

 های اجراییشرح فرآیند: ( 4) چهارمبخش 

 ( : 4چهارم )ماده 

قانون  55ماده  6ذیل بند  داری از آنها راحق بهره الف( فرآیند نحوه تعیین امالکی که شهرداری قصد دارد

 شهرداری واگذار نماید

حق  اي خود درباره امالكی كه قصد واگذاريهاي منطقهاولويت همراه با اليحه بودجه ،شهرداري تهران موظف است ساالنه

  .به تصويب شوراي اسالمی شهر تهران برساند آنها را دارد برداريبهره

 :بندي شامل موارد زير استاين اولويت

  ر اساس توازن ب ليست امالکبايد  ،خواهد رسيدضوابط كميته فنی و كميته كه به تاييد  يكپيوست مطابق فرم

 .و اطالعات درخواست شده از هر ملك جهت تصويب به شوراي اسالمی شهر تهران ارائه شود ايمنطقه
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  قصد دارد ملکی واگذار كند، امالک با حوزه مشابه را كه از ري شهرداحوزه ماموريتی كه در در هر منطقه بايد

كنند روي نقشه جانمايی كرده و مشخص نمايد كه با وجود آن امالک چرا بايد شهرداري يارانه دريافت نمی

 .)ارائه توزيع جغرافيايی وضع موجود شهر تهران( ملکی را واگذار نمايدبرداري از بهرهشهرداري 

 

 برداری از ملکبهره اشخاص حقوقی جهتب( فرآیند نحوه دریافت درخواست 

از طريق كليه مراجع  ي اسالمی شهر تهرانهفته پس از تصويب شورادو تا حداكثر  موظف است كميته فنی .1

هاي ماموريتی مشخص در حوزهامالكی توسط شهرداري  ،رسانی خود به اطالع عموم برساند كه طبق قانوناطالع

ها و اطالعات مورد همچنين فرم واگذار خواهد شد. هاقانون شهرداري 55ماده  6و در راستاي اجراي بند  شده

اطالعات امالكی كه شهرداري قصد  از اين طريق به اطالع عموم برسد. اشخاص حقوقینياز جهت ثبت درخواست 

 يابد.میوبسايت شفاف انتشار  رويو با فرمت ماشين خوان  پيوست يكرا دارد مطابق  هاواگذاري آن

مدارک مورد نياز براي  ،ي اسالمی شهر تهرانهفته پس از تصويب شورا دوموظف است تا حداكثر  كميته فنی .6

شهرداري  شفاف وبسايت رويبه صورت عمومی و ماشين خوان  سهپيوست را مطابق  اشخاص حقوقیرخواست د

 تهران اعالم نمايد.

، هر واحد اجرايیتوانند از طريق سامانه تهران من و يا با مراجعه به میحقوقی در بازه زمانی مشخصی، اشخاص  .3

 درخواست خود براي كسب ملك مشخص را ثبت نمايند. 

به همراه نام ها را ها، كليه آن درخواستشهرداري تهران موظف است پس از پايان دريافت درخواست .1

 .شده روي وبسايت شفاف منتشر نمايدهاي ملك مورد درخواست، پروپوزال و اسناد ارائهكننده، ويژگیدرخواست

خود را در سامانه تهران من  يهاو طرح نامه ازيمهلت فراخوان، مدارک مورد ن یتوانند طیماشخاص حقوقی  .5

 كنند. يبارگذار

 هر كدام از امالک دو هفته است. يو طرح نامه برا ازيمهلت ارسال مدارک مورد ن .6

 ركثحدا اما دنكن ارائه را خود درخواست ملك چند روي خود، يتلفعا با مرتبط حوزه در دنتوانمی اشخاص حقوقی .6

 .گرفت خواهد تعلق اشخاص حقوقیه ملك ب يك از برداري بهره حق

ه را شد يبارگذار یو ثبت یليتحص ،یتيمدارک هو یكل یموظف است صحت سنج واحد اجرايیكميته فنی هر  .1

 ظرف مدت سه هفته به انجام رساند.

 

 معیارهای سنجش و مسئولیت ارزیابی درخواست   (ج
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 د.شبررسی خواهد  هر واحد اجرايیفنی  هاي ارسالی توسط كميتهدرخواست دوپيوست هاي ذكر شده در فرم مطابق معيار

يري گهاي واجد شرايط توسط اين كميته انجام شده و نتايج آن جهت تصميمبندي درخواستهمچنين امتيازدهی و اولويت

 ارسال خواهد شد. ضوابطبه كميته 

 شورا برداران توسطنهایی بهره د( تصویب

امی ، اساليحه توسط شهرداري تهرانپس از ارسال فرايند انتخاب، منوط به تاييد نهايی شوراي اسالمی شهر تهران است. 

وراي شود و ششوراي اسالمی شهر تهران ارسال میيك ساله امالک به منتخبين، به  برداريبهره واگذاري حق براي تصويب

م امالک به منتخبين اقدا برداريبهرهواگذاري حق ظرف حداكثر يك ماه نسبت به تاييد يا عدم تاييد اسالمی شهر تهران 

 . خواهد كرد

 

 بردار برگزیدهتهیه و امضای قرارداد با بهره      (ه

برداران به موجب قراردادي خواهد بود كه برداري و حصول اطمينان از حسن انجام تعهدات بهرهضوابط واگذاري حق بهره

 تصريح گردد: گردد. ضروري است موارد ذيل در قرارداد مذكور لحاظ وبردار منعقد میفيمابين شهرداري تهران و بهره

اي كه شهرداري بتواند پس از برداران منعقد نمايد به گونهشهرداري مکلف است قرارداد يکساله مشخصی با بهره .1

ادي كه قرارد گيري نمايد.بردار از ملك واگذارشده، نسبت به تمديد آن تصميميك سال و با ارزيابی استفاده بهره

دهند قرارداد اجاره نامه استانداردي است كه به صورت برداري قرار میآن اشخاص حقوقی ملك را مورد بهرهطی 

 قانونی ثبت شده است.

شده در قرارداد گزارش دهد كه چه برداري در چارچوب مشخصبردار مکلف است در پايان مدت بهرهبهره .6

د، درصورتی كه در اي از ملك داشته است. شهرداري مجاز است در صورت تطابق گزارش با مفاد قراردااستفاده

برداري تري درخواستی روي آن ملك نداشت، قرارداد را براي يك سال تمديد نمايد. بهرهسال بعد متقاضی شايسته

 ايگيرد و در هيچ منطقهسياه قرار می فهرستكه كاربري را تغيير دهد يا به مفاد قرارداد پايبند نباشد در 

 .نمايد تواند ملکی از شهرداري تهران دريافتنمی

توسط از ملك واگذار شده بردار مجاز است بهرهشرط گردد بردار فيمابين شهرداري تهران و بهره در قرارداد .3

بردار خارج از موضوع واگذاري از ملك چنانچه بهره استفاده كند. شدهتعيينصرفا در حوزه كاربري شهرداري 

دار ملزم به جبران خسارت شهرداري بوده و حق مطالبه برد خود به خود منفسخ محسوب و بهرهاستفاده كند قراردا

 .گونه خسارتی از جمله هزينه عمرانی و ... را نداردهيچ

فصلی مطابق  هايارائه گزارش متقاضی موظف به شرط گرددبردار فيمابين شهرداري تهران و بهرهدر قرارداد  .1

طبق فرمت  هافاف است و در صورتی كه اين گزارشوبسايت ش روياري جهت بارگذ از عملکرد خود پيوست چهار
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آتی  براي يکسال شخص حقوقیتواند منجر به عدم بررسی تقاضاي شده به صورت منظم ارسال نگردد میتعيين 

 باشد.

مالک به دست بل استفاده از اشوند و بهره برداران هيچ حقی از قِامالک به صورت ساالنه و موقت واگذار می .5

 نخواهند آورد. 

يشی و سرمايشی، شيرآالت، مبلغ وديعه محدودي جهت نگهداشت سالم و نظافت بنا )تجهيزات، امکانات گرما .6

نات در امکاها، فضاي سبز، باالبر، وسايل برقی و الکتريکی، درها، كمدها و مبلمان( پس از تخمين اين دستگيره

تهران مجاز است در صورتی كه بهره بردار اقدام به فعاليتی غيرانتفاعی كرده شهرداري شود. قرارداد اجاره ذكر می

هاي خود كسب كند اقدام به دريافت اجاره بهاء كند. در اين ملك درآمدي از محل فعاليتو در مدت استقرار خود 

 .بردار استبهرهعملکرد  معادل سی درصد تراز مالی فعاليت و سهم اجاره عرفی ساالنه ملك شهرداري حداكثر

شوند پس از يك سال ملك را به صورت تمام و كمال و پس از در اين قرارداد متعهد میمنتخب اشخاص حقوقی  .6

نظافت و تعميرات جزئی به شهرداري تهران بازگشت دهند و به ازاي تخريب هر كدام از امکانات مستوجب پرداخت 

 بود. جريمه خواهند 

كه  یواگذار شده است در صورت یدرمانمراكز  و مساجدساخت  يبرا يبه شهردار متعلق هايينكه زم يدر موارد .1

 يساخت و انجام تعهدات خود اقدام نکرده است، شهردار يبرا ی،قطع يسال از زمان واگذار يكبردار با گذشت بهره

 در اختيار خود هايتواند زمين. شهرداري صرفا میاست یو اقدام طبق ضوابط قانون ينزم يريگموظف به بازپس

 را براي ساخت مساجد و مراكز درمانی واگذاري نمايد.

هاي مورد نياز فرايند راي گيري سال بعد همکاري شوند دردر قرارداد اجاره متعهد میمنتخب اشخاص حقوقی  .3

 با شهرداري را انجام دهند.

وند ششود  و ايشان متعهد میینامه ارسالی واحد ايشان سنجيده مبر مبناي طرح منتخباشخاص حقوقی  عملکرد .10

 دارا هستند. ،شان ذكر شده استكه در طرح نامه را كه توانايی انجام اقداماتی

نظارت، بازرس، حسابرس، مشاور و نماينده موسسه يا بستگان ايشان نبايد مديره يا هيئتمديرعامل، عضو هيئت .11

ه داشته باشد. )بستگان مطابق مصوبه مديريت هيچ گونه رابطه استخدامی با شهرداري تهران و واحدهاي تابع

(. گرددمی تعريف ۶۱/۷۰/۷۰مورخ  160/6116/60355در شهرداري تهران ابالغی به شماره تعارض منافع 

از واگذاري حق  پس كه صورتی در. شودمی متعهد را استخدامی رابطه اين وجود عدم قرارداد، در برداربهره

بردار در فهرست سياه قرار هرهشود و ببرداري، وجود اين رابطه استخدامی محرز شود، قرارداد فسخ میبهره

 .گيردمی

  

 انتشار نتیجه بررسی و ارائه گزارش ساالنه      (و
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 ثبت معامالتسامانه جامع بايد به صورت سيستمی در  امالک و اطالعات مربوط به قرارداد هر ملك تمامی مراحل واگذاري

امالک، ساالنه پس از تصويب شورا براي عموم  برداريبهرهواگذاري حق شده و جزئيات نتايج بررسی به همراه قرارداد 

ر كرد دبرگزيده معرفی شود. همچنين شهرداري تهران موظف است ساالنه گزارشی از نحوه هزينهشخص حقوقی منتشر و 

 اي مختلف فرهنگی تدوين كرده و انتشار عمومی دهد.هارائه تسهيالت و يارانه

 :1 تبصره

سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات موظف است اقدامات الزم جهت ثبت سيستماتيك كليه امالک مشمول اين مصوبه را 

كليه مفاد اين  اي كه در سامانه مذكور وضعيت امالک مشمولاي مجزا فراهم كند به گونههاي موجود و يا سامانهدر سامانه

ي بايد در گيردسترسی سامانه مذكور در باالترين سطح گزارشترين اطالعات قابل رديابی باشد. همچنين مصوبه با جزئی

 اختيار كليه اعضاي شوراي اسالمی شهر تهران قرار گيرد.

 :2 تبصره

 امالکموظف به ارائه كامل اطالعات و ايجاد دسترسی كامل به اطالعات  نامهآيين واحدهاي اجرايی براي اجراي كليه

همچنين هر يك از واحدهاي اجرايی و ستادي در شهرداري تهران موظف به استفاده از حداكثر ظرفيت و امکانات  .هستند

 .نامه هستندخود براي فراهم كردن مواد اطالعاتی و اجراي آيين

 ( : 5پنجم )ماده 

ت دو پس از گذش نهايت، را به تصويب شورا برساند كه دراي، فرايندي تدريجی اليحهتهيه  باشهرداري تهران مکلف است 

 امالک حوزه اجتماعی و فرهنگی از طريق نظرسنجی سامانه تهران من صورت پذيرد:  برداريبهرهواگذاري حق  سال،

ی متقاض اشخاص حقوقیو فنی، شهروندان،  ضوابطهاي ط كميتهتوساشخاص حقوقی در اين فرايند، به جاي انتخاب  -1

هاي ماموريتی در شهرداري تهران، كنند و شوراي شهر با توجه به توازن حوزهگيري انتخاب میامالک را طی فرايند راي

 كند. ايند انتخاب را نهايی و تصويب میفر

در سامانه شفافيت بارگذاري شخاص حقوقی اهايی كه نامه در اين فرايند، شهروندان با توجه به مدارک هويتی و طرح-6

اي هاي مصوب خود اقدام نمايند و گزارش دورهنامهاند تنها مطابق طرحدهند. منتخبان نهايی مکلفراي می آنهااند به كرده

اجتماعی و فرهنگی شهرداري چنين، معاونت ماهانه اقدامات خود را به معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه ارسال نمايند. هم

 نامه ارسالی واحد ايشان را دارد. برداران مطابق با طرحتهران مسئوليت نظارت بر اقدامات بهره

واگذاري حق جهت بررسی ابعاد اجراي موضوع  ماده، اينشهرداري تهران مجاز است پيش از تصويب اليحه مذكور در -3

نظرسنجی به صورت آزمايشی برخی از امالک را از طريق  ناطقردمی، در برخی از مبا استفاده از آراء م امالک برداريبهره

 دريافت آراء مردمی واگذار كند.و 
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 پیوست یک

هاي بلندمدت و نيازهاي فرهنگی هر منطقه، حوزه موظف است با توجه به اسناد باالدستی، برنامه گيريكميته تصيم

 .نمايدهاي ماموريتی ميان مناطق را برقرار و توازن كلی حوزه كردهک را مشخص ماموريتی امال

 نو همچني اجتماعی و در هر منطقه ذيل حوزه ماموريتی فرهنگی برداريبهرهواگذاري حق تعداد امالک منتخب جهت 

 )ارائه نقشه توزيع جغرافيايی امالک( مشخص باشد. مطابق جدول ذيلبايد از هر ملك  اطالعات

 توضيحات مشخص شده از هر ملكنام فيلد 

 ذكر رديف  رديف

و مقايسه با ميانگين تخمين اجاره ماهانه ملك 

 ايقيمت منطقه

 و مستغالتتخمين اجاره ماهانه ملك توسط كارشناسان سازمان امالک 

توسط كارشناسان مالی سازمان امالک تخمين زده  كهورد نياز مبلغ وديعه م مبلغ وديعه 

براي اطمينان از نگهداشت و نظافت پس از اتمام   توسط شهرداري و شودمی

 شود ضبط می ،قرارداد

 موارد زير است: حوزه ماموريتیمنظور از  حوزه ماموريتی

 هاي اجتماعی و رفاه امور مرتبط با آسيب 

  امور هنري و فرهنگی 

 امور مذهبی 

 امور تعاونی 

 امور مرتبط با بهداشت و درمان 

 تفريحی امور ورزشی و 

 خانه و شهر كتابامور مرتبط با كتابخانه، قرائت 

 ساير 
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 ذكر منطقه ملك   منطقه 

 ذكر ناحيه ملك  ناحيه 

 ذكر نشانی ملك نشانی ملك 

 رقم عرصه عرصه 

 رقم اعيان اعيان

 رقم طبقه طبقه 

 رقم واحد  واحد 

 به تفکيك زمين، ساختمان، آپارتمان، واحد كسبی  نوع ملك 

 مطابق اعالم منطقه  كاربري وضع موجود يا اعالم منطقه

 توضيحات اين كه چه فعاليتی در حال حاضر در ملك در حال انجام است.  وضعيت فعلی كاربري 

 شخص حقوقینام  نام استفاده كننده )مستاجر يا بهره بردار( 

  G, M, R, S طرح تفصيلی 

 استيجاري، در اختيار شهرداري، قراردادي، قطعی، وكالتی، مشاعی  وضعيت ملك 

 ذكر جزئيات اسناد قرارداد  اسناد قرارداد 

 ذكر مقام صادر كننده  مقام صادر كننده 

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

 توضيحات اقدام شهرداري  مرحله اقدام شهرداري 
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 ذكر روز، ماه، سال آخرين زمان بازديد آخرين زمان بازديد از محل توسط شهرداري 

 پیوست دو

بندي و امتيازدهی را رتبهاشخاص حقوقی  يهاسالی، درخواستهاي ارنامهكميته فنی موظف است با توجه به مدارک و طرح

بندي بايد وبسايت شفاف انتشار عمومی دهد. همچنين الزم به ذكر است محورهاي زير در رتبه رويكرده و نتايج آن را 

 درنظر گرفته شود.

 باالترين اثربخشی را داشته باشد بيشترين نفع اجتماعی و. 

  شفاف باشد در سه سال گذشته دخل و خرج موسسه وگردش مالی. 

 باشد. باالتر ارائه شدهنامه كيفيت طرح 

 نامه خود داشته باشد.نی مشخصی در طرحاهداف عي 

 و به طور  16و  16هاي ذيل ماده كمك مانند اييارانهگونه هيچ از شهرداري تهران هاي گذشته در سال

 .خاص ملك دريافت نکرده باشد

ها آننباشند درخواست واجد اين شرايط اشخاص حقوقی آن دسته از معيارهايی هستند كه در صورتی كه  يرزمحورهاي 

 .بررسی نخواهد شد

   گذشته باشد موسسهحداقل سه سال از تاسيس. 

   معتبر در امور مرتبط با خود را داشته باشد. مجوزموسسه 

 یوانهمخ براي هر ملك، یفن تهيكمبا حوزه ماموريتی مشخص شده توسط  موسسه طرح نامه و سابقه فعاليت 

 داشته باشند.

 تهران و واحدهاي تابعه در آن موسسه سهامدار نباشند يا مسئوليت  كاركنان و بستگان كاركنان شهرداري

مديرعاملی، عضويت در هيئت مديره يا هيئت نظارت، بازرسی، حسابرسی، مشاوره و نمايندگی موسسه را 

 .دنبرعهده نداشته باش

 پیوست سه

 كميته فنیكه توسط  برداريبهره واگذاري حق داراي كاربري مشمول شرايط امالکارک و شرايط براي درخواست مد

 به شرح زير است: شودصحت سنجی می
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بايد ارائه شخص حقوقی نوع اسناد و اطالعات كه 

 كند

 جزئيات 

 اطالعات هويتی مديرعامل و همه اعضاي هيئت مديره - اطالعات ثبتی و هويتی 

 اسناد ثبت شركت، سمن و موسسه -

 سو پيشينه مدير عامل و اعضاي هيئت مديره  عدم گواهی-

 مجمع عمومیهيئت مديره يا اسامی و اطالعات اعضاي - اطالعات مرتبط با نحوه فعاليت و مدارک تحصيلی 

افرادي كه با موسسه و شركت قرارداد دارند و كپی از قرارداد با  -

 آنها.

 گردش مالی شركت و موسسه -

 ها( )شرح فعاليتسال تاسيس و سابقه فعاليت -

 مدارک تحصيلی مديرعامل و اعضاي هيئت مديره-

از  ، ملك و هرگونه كمكتخفيف، سابقه اخذ دريافت يارانه-

 و ساير نهادهاي دولتی شهرداري تهران

 طرح نامه استفاده از ملك شامل:- اطالعات مرتبط با نحوه استفاده از ملك 

 اهداف بلند مدت، اهداف عينی و كوتاه مدت  (1

مند براي رسيدن به هر كدام از اهداف اقدامات زمان (6

 عينی طی يك سال

 اهميت هر كدام از اقدامات آتی براي شهر و شهروندان  (3

 تخمينی از تعداد مخاطبان براي هر كدام از اقدامات (1

نحوه تامين مالی موسسه و شركت در سال آينده براي  (5

 هر كدام از اقدامات

 پیوست چهار

 كميته فنی به شرح جدول زير است:به  فصلیگزارش فرمت 

 جزئيات  نام آيتم مورد نظر

طی فرآيند   شخص حقوقی طرح نامه واحدي كه مطابق آن  طرح نامه 
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 انتخاب شده است. 

حاوي نام و تاريخ، يك سطر توضيح برنامه و  ذكر اين كه  ماه گذشته سه اقدامات انجام شده طی 

شخص  نامهاز طرح هر كدام از اقدامات با كدام بخش

 دارد.مطابقت  منتخب حقوقی

ها، يك سطر توضيح اقدامات حاوي حاوي نام و تاريخ برنامه ماه گذشته سه جزئيات مخاطبين اقدامات انجام شده طی 

نام و نام خانوادگی، كدملی و امضاي افراد شركت كننده در 

 هر كدام از اقدامات

اضطراري و مسائلی كه بايد مستقيما با جزئيات موارد  موارد اضطراري 

  معاونت اجتماعی و فرهنگی مطرح شود.

 


