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 گکذاری سکرمایه اقتصادی در مناطق مختلف شهری یک  شوکورم من کر ککه ش مکود منکاک         هایفعالیتتوسعه 

مختلکف شکهری را    هکای پکروژه و  هاطرحگردیده است لذا ضرورت مطالعه دقیق در اختصاص مناک  مالی که 

 هکای پکروژه و  هکا طکرح در  گکذاری سرمایه هایروشاز این جهت کررسی  .کیش از پیش ن ایان ساخته است

شکهری شوکور مدیکد     هکای پروژهمالی  تأمینتا حد زیادی در  مختلف شوورهایدر  اجراشدهمختلف شهری 

 و عکوار   ع کومیم  خکدمات  ان ام راستای در هاشهرداری درآمد تأمین منم  فعلی شرایط در .واق  شود

 درآمکدیم  منکاک   توسکعه  ککرای  جکدی  تداکیر اتخاذ عدم صورت در آینده در و شافی نموده خدمات کهای

 و اعتمکار  تکأمین  و فعالیکت  نحکوه  و شدهت رکه الگوهای کا کررسی .شد خواهند مواجه موکل کا هاشهرداری

 و اعتمکارات  جکذ   نکوین  و جدیکد  هکای شیوه کاید نهاد این شه رسدمی نظر که هاشهرداری خدمات ارائه

 گذاریسرمایهاز  ح ایت و جذ  هاشیوه این ترینمهم از یکی .دهند قرار استداده مورد را خدمات توسعه

شه  نیست تردیدی گونههیچ جای امروزه .است شهرها ع رانی و خدماتی امور در خارجی و داخلی از اعم

 از یککی  خکارجی  و داخلکی  از اعکم  گکذاران سکرمایه  و خصوصکی  کخکش  گکذاری سرمایه مناک  از استداده

 و سکنتی  راهکارهکای  ککه  تکوان ن کی  چراشکه  شهرهاسکتم  اقتصکاد  پیورفتو  توسعه راهکارهای تریناصلی

 این در .کود واکسته شهرها در ع ومی خدمات که تزاید رو نیازهای که پاسخگویی کرای مناک  تأمین شالسی 

 ککه  اکتکدا  شکهرها  در زاییاشتغال و رونق اقتصادی و شکوفایی که نیل جهت در یشهر گذاریسرمایه مسیرم

 موانک   و هکا فرصکت  شناسکایی  که سپس و اقتصاد شهری و اقتصاد در گذاریسرمایه و سرمایه مداهیم کررسی

شده  پرداخته خصوص این در هاییپیونهاد و خصوصی کخش موارشت جلب کرای شهرها در گذاریسرمایه

 .است

  هاشهرداریم اقتصاد شهریم گذاریسرمایه واژگان شلیدی:
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 10 و 9 هایش ارهه دهم  سال اقتصادی م له 134

 

 مقدمه .1

 ریهزی پایهه هزینهه   وبر نظام درآمد  هاستشهرداریکشور که برگرفته از قانون  هایشهردارینگرش 

 شهههری وت ایههن قهههانون منهابی ارههدی درآمههد را از راه ورههوه یهوارا و بهههای  ههدما   .شهده اسههت 

 مترقهی بهودب بهه    هها شههرداری ایهن نگهرش کهه در زمان وضی قانون  .بیندمیمرتبط با آن ت موضویا

وامه  و  یپیچیهدگی   و شهههری  مههدیریت  و اقتصههاد  همترههای جدیهد در یررهتدریج و با ورود پارا

 در .سههت ا داده دسههت  از شههرداری  درآمد اردی بخش ینوان به را  ود کارایی آن ینارر سازند ه

کهود رونق و ر هایدورهزمینهب وابستگی شهرداری و شهر به منابی درآمدی که بسیار تحت تأثیر  ایهن

در  تو اجهرای اقهداما   ریهزی برنامهه ب گهااری هدفدر  هاشهرداریاقتصهادی اسهتب بایهث شده که 

 .وام  آن اقهدام کننهد  متأثر از بازار و ی تشد باشند و به گیریتصمیم تفاقد قدر فمختد هایحوزه

قهو  پرسهن    ه و حجهاری  ههود نبهود   هایهزینهطوری که در بر ی شرایط حتی قادر به پردا ت  به

نهد چآمهد در اقتصادی ناشی از یهدم تولیهد در التمشک .پردا ت کنند النی ود را با تأ یرهای طو

 اهشکه  همهراه  بهه  شههرها  در محهدود ه  وسهاز سها ت ساه ا یر مانند رکود قیمهت زمهین و کهاهش    

 .کشور است هایشهرداریسخت فعالیت برای  هایدوره از یکهی نقدینگیب

 از یکهی  شههر کهالن  روزافهزون  جمعیهت  بهه  شههر  ارهدی   هدمات  ارائهه  شهرنشهینی بها توسهعه   

در یهین   (.2000ب 1وارد )شهبیر و  اسهت  شهریکالن مدیریت کارایی سنجش برای معقوه هایآزمون

 به دالیه   متأسفانه اما استب شهری هایپروژه انجام شهری مدیران اساسی هایدیدگاه یکی از بحاه

 یجد هایچالش دچار همواره قاب  قبوهب سریت و بندیزمان بر مبنای هاپروژه اجرای گوناگونیب

 از یکهی  .گهردد مهی  آن انجهام  هزینه تریطوالن بسیار زمانی استب شده بینیپیش که آنچه از و بوده

 بهرد   نهام  در پروژه نقدینگی مناسب جریان وجود و مالی تأمین یدم توانمی را آن دالی  ترینمهم

 هزینههب  و مهدیریت درآمهد   کهه  شههرداری  ذاتهی  ههای ویژگی به دلی  شهریب هایپروژه در ژهیوبه

 سهازوکارهای  بهه  توجهه  رو از ایهن  .دهدمی نشان بیشتر را  ود موضوع این گیردب انجام باید توأمان

 سهوی  از .دارد فراوانهی  اهمیهت  آن بهر  حهاکم  ههای ویژگی واسطه به شهریب هایپروژه مالی تأمین

 و نیافتهه  را  هود  جایگاه مشارکت ینصر بهاپروژه این در نهفته هایظرفیت وجود با متأسفانه دیگرب

 تهأمین ( شههری  مهدیریت ) کارفرمها  دسهت  بهه  بایهد  پروژه مالی منابی شکیب که است این بر فرا

                                                           
1. Shabbir, G & Ward 
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 135   شهری هایگذاری در پروژهسرمایه

 

 فزونهی  بهر  افهزون  آنب تحقهق  شهیوه  و هها پروژه انجام در مشارکت جایگاه بررسی بسانبدین .گردد

 تهأمین  شچهال  بهرای  در هور  پاسهخی  توانست  واهد شهریب هایفرایند در مهم ینصر این جایگاه

 .(1391 شبنمرسولی) بیابد شهری هایپروژه مالی

 مشهارکت  به زنیا شهروندانب موردنیاز  دمات تأمین و شهری توسعه اهداف به بنابراین دستیابی

 .کندمی طدب را شهرداری با گاارانسرمایه

 اقتصاد شهری .2

بها اسهتفاده از ابزارههای     اقتصهاددانان اقتصاد شهری یکی از رشته تخصصی اقتصهاد اسهت کهه در آن    

 بدرکهوش ) .دهنهد مییک منطقه شهری را مورد بررسی و ارزیابی قرار  و مشکالت مسائ اقتصادیب 

موضهویات   .(1386 )سهولیوانب   انوارهاسهت و  هابنگاهمطالعه انتخاب مکانی  اقتصاد شهری .(1380

  شهرهایروهای بازار در توسعه ن -1 کرد: بندیدستهشش موضوع  در توانمیاردی اقتصاد شهری را 

شهههری و  مسههائ مشههکالت و  -4  شهههری ونقهه حمهه  -3  کههاربری زمههین در دا هه  شهههرها  -2

محدهی )زنگنههب    ههای مالیهات و  هها هزینهه  -6  یمومی هایسیاستمسکن و  -5  ییموم هایسیاست

1388). 

و این روابط و کارکردهها در   ر شهر دارای روابط اجتمایی و اقتصادی مخصوص به  ود استه

 ببه نویی انتظام بخشهی  نا واه واهه طور کدی شهر ب .یابدمیجغرافیایی تحقق  هایموقعیتاز  بستری

کهه   را بهر یههده دارد   مهادی و فرهنگهی   ههای ارزشباز توزیهی مهازاد اقتصهادی و تولیهد     ب گردآوری

 .(1381 رئیس داناب) گیردمیقرار  حوزه اقتصاد شهریدر  هااینمجمویه 

 در شهر گذاریسرمایه. 2-1

و  هها طهر  بهه   افتهه یا تصهاص از جریان مخارج منظورشهده و   تخصیص سرمایه در شهر یبارت است

پیش از تولیهد شههری بهرای     هایزیرسا تمجمویه کاالها و  مرکب از ماندگار زیربنایی یهاپروژه

نیاز شهروندان در رفی تقاضا روزمره شههری مهورد اسهتفاده قهرار      مورد دیگر کاالها و  دمات تولید

 ینهوان  بهه  کهه  کاالههایی  تولیهد  هایطر  به افتهیا تصاصمخارج  جریان دیگر یبارت به .گیردمی

 ایهن  .گیهرد مهی  بهر  در را شودمی شهر نیاز مورد کاالهای سایر دیبازتول و تولید موجب مادر کاالی

 ایجهاد  شههریب  توسهعه  یمرانهیب  از ایهم  شههری  فعالیهت  کدیهه  دربرگیرنهده  ههای گهااری سهرمایه 
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 10 و 9 هایش ارهه دهم  سال اقتصادی م له 136

 

 و انسهانی  ههای  واسهته  بهه  پاسهخگویی  نیهز  و شههروندی  ضهروری  نیازههای  رفی رایب هازیرسا ت

 (1387 مطدقب قادری) شودمی فرهنگی

 کارکردهها  و روابهط  ایهن  و است  ود به اقتصادی مخصوص و اجتمایی روابط دارای شهر هر

 انتظهام  نهویی  بهه  نها واه  هواه  شهر کدی طور به .یابدمی تحقق جغرافیایی هایموقعیت از بستری در

 که دارد هدهی بر را فرهنگی و مادی هایارزش تولید و اقتصادی مازاد بازتوزیی گردآوریب بخشیب

 .(1381 رئیس داناب) گیردمی قرار شهری اقتصاد حوزه در هااین مجمویه

 سرمایه تعریف. 2-1-1

 وسهیی  معنای در سرمایه .است منفعت جدب وسیده ترینبزرگ و تجارت یوام  ترینمهم از 1سرمایه

 ممکهن  سهرمایه  .باشهد  دیگهر  اقتصادی کاالی مولد بالفع  یا بالقوه که است کاالی اقتصادی کدمهب

 .(1384یب مهدو)باشد( یمدی یا یا امتیاز ماه) رنقدییغ یا (نقد وجهنقدی ) است

 2گذاریسرمایه تعریف. 2-1-2

 حوزه در .ستا جدید درآمد تولید برای سرمایه کاربرد از یبارت کدی تعریف یک در گااریسرمایه

 معمهوالا  کهه ) حاضهر  حهاه  در ارزشهی  کهردن  فدا هرگونه از است یبارت گااریسرمایه  ردب اقتصاد

 آن یهت کیف یها  انهدازه  معمهوالا ) آینهده  زمان در ارزشی هرگونه آوردن دست به امید به است( مشخص

 آن زا مشخصی سودهای آوردن به دست امید به سهام بابت  رید وجهی پردا ت مث (  است نامعدوم

 محسوب گااریسرمایه نیز آن از در استفاده تأ یر طریق از سرمایه هذ یر .(1384برانسونب ) ندهیآ در

 بصهاددانان اقتنظهر   اسهاس  بهر  .دارد وجهود  گهااری سهرمایه  از نیهز  دیگهری  متنهوع  تعهاریف  .شهود مهی 

 گهااری سهرمایه  .اسهت  دهآین در تولید یا درآمد افزایش منظور به منابی از استفاده معنای به گااریسرمایه

 در .شهود مهی  تقسهیم  مهالی  گهااری سهرمایه  و واقعهی  گهااری سهرمایه  دو دسهته  بهه  موضهوع  بهر حسهب  

 نظیهر   آوردمهی  سهت د بهه  را واقعهی  کهاالیی   ود هسرمای ازای در گاارسرمایه واقعیب گااریسرمایه

 بهه  را گهااری مایهسهر  از حاره   درآمد گاارسرمایه مالیب گااریسرمایه در .سا تمان یا مدک  رید

 اورا  یها  دییها  مثه  سههام   بههادار  اورا  در گهااری سهرمایه  نظیهر   کنهد مهی  دریافت نقد وجه شک 

 .شودمی سود شک  به نقد وجوه از جریانی دریافت به محق پوهب پردا ت ازای در فرد که مشارکت

                                                           
1. Capital 

2. Investment 
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 137   شهری هایگذاری در پروژهسرمایه

 

 منهابی  ررهت ف ههزینه  هبههر  نهر   بهه  نسهبت  سرمایه نهایی کارایی به گااریسرمایه کینزب نظر از

 بهازده  نهر   که گیردمی رورت حد آن تا واقعی گااریسرمایه و دارد بستگی شده گااریسرمایه

 تولید تتغییرا از طی  نسبت یک را گااریسرمایه شتاب هنظری .شود بازار هبهر نر  از باالتر نهایی

 گااریرمایهس همحاسب محصوهب به سرمایه رشد نسبت وجود با نظریه این اساس بر .گیردمی نظر در

 ودآوریسه  انتظاراتب مده این در .بود  واهد ساده تولید از مشخصی مقدار حصوه برای نیاز مورد

 .(1383 همکارانب و هیبتی) ندارند نقش سرمایه یهاهزینه و

 اجهرای  در ایهسهرم  گرفتن کار به معنای به گااریسرمایه شهرداریب هایطر   اص در زمینه

ب  سروشاهی و زادهحسن) است سرمایه افزایش یا درآمد به یافتن دست برای هاشهرداری هایطر 

1387). 

 گااریسرمایه از پیش هاآن .ندارند را ایپروژه عنو هر در گااریسرمایه به می  گاارانسرمایه

 یها  تولیهدات  از گهااری سهرمایه  درآمهد  .دهنهد مهی  انجام آن اقتصادی قابدیت درباره مطالعات کافی

 ریافتد میزان و نحوه  ود قرارداد در طرف مشارکت دو و شودمی حار  پروژه  دماتی کارکرد

 (.1385 بآبادیجاله) کنندمی مشخص را گااریسرمایه سود

 سرمایه توکیل یا گذاریسرمایه مناک . 2-1-3

 یها  گهااری سهرمایه  .اسهت  توأم بازگشت نر  با ولی اقتصادی هزینه با سرمایه تشکی  و گیریشک 

 مهادی  -اییهسرما ذ ایر افزایش به منجر منابی تخصیص که است پایرامکانزمانی  سرمایهب تشکی 

 کاالههای  تولیهد  برای زیرا  است توسعه تحقق در و بنیادی مهم یام  سرمایه تشکی  .شود انسانی و

 سهرمایه  بهه  بشهود می توسعه محسوب الزم شرط که زیربنایی  دمات ایجاد و یاواسطه بیاهیسرما

 .(1383 رئیس داناباست ) نیاز

 گذاریسرمایه فرایند. 2-1-4

 از یکسهری  انجهام » انهد کهرده  تعریهف  گونهه نیه ا را گهااری سهرمایه  فراینهد  فردریهک  و 1امدینه  

 (.2003)امدین ب  «شود بهادر اورا  یا واقعی هایدارایی رید  به منجر که است هاییفعالیت

                                                           
2. Amling 
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 10 و 9 هایش ارهه دهم  سال اقتصادی م له 138

 

 گذاریسرمایه هایفرصت. 2-1-5

 ههای مشهی  هط  و هها سیاسهت  از یامجمویهه  دهنهده نشهان  گهااری سهرمایه  فررهت  یهک  ارهوالا 

 همچنهین  .گیهرد مهی  قهرار  شهرکت  نظهر  تجدید مورد همواره زمان گاشت با و است گااریسرمایه

 بهه  رو بازار مانند بکندمی فراهم شرکت برای را مسایدی شرایط که محیطی یوام  شام  تواندمی

 در تغییهرات  رقابهتب  کننهده  محهدوده  یوام  یا( المددیبین و دا دی) شرکت محصوالت برای رشد

 شهرکت  یها  رنعت برای را بخشی اطمینان آینده که مالی وضعیت شرکتب منافی جهت در ارز نر 

 .(1385 بیگدلوب و بیدگدی اسالمی) باشد جدید بازار شناسایی یا و دهدمی نوید

 بهتهر  مدیریت بایث تواندمی پرتفوی مدیریت اروه و گااریسرمایه هایفررت دقیق مطالعه

 تها  گهااری سرمایه اروه مطالعه با افراد رودمی انتظار یالوهبه .شود گااریسرمایه ثروت افزایش و

 ههای فررهت  .نماینهد  گیریتصمیم آگاهانه و کرده جدوگیری اشتباهات از است ممکن که آنجایی

 (.1386)آزادوارب  شودمی نیز مشاغدی و حرفه ایجاد بایث گااریسرمایه

 شهرها در گذاریسرمایه هایاولویت و موجود هایفرصت و هازمینه. 2-1-6

 بهرای  انتظهارات  و هها طهر   بهها اولویهت  دیهد  بایهد  شهرها در گااریسرمایه یهازمینه  صوص در

 باشهدب « سهرمایه »نفسهه  فهی  فقهط  دا دهیب  چه و  ارجی چه اگر سرمایهب .است کدام گااریسرمایه

 سها تمان  و زمهین  قیمهت  رشهد  مورد که در میافتد اتفاقی همان و کندنمی شهری اقتصاد به کمکی

 بهاال  یها سها تمان   زمهین  قیمهت  تنهها  و اسهت  طدبیمنفعت فقط گاارسرمایه هدف یعنی .است افتاده

 او سهرمایه  جزو نیز گاارسرمایه طر  یا ایده بدکه نیست پوه فقط سرمایه سرمایهب قانون در .رودمی

 سهرمایه  تومهان  میدیون 80 گاارسرمایه یک اگر مثاه طور به(. 1387 مطدقب قادری) شودمی محاسبه

 وارد سهرمایه  تومهان  میدیهون  100 هم روی بگیردب نظر در میدیون تومان 20 هم را  ود ایده و بیاورد

 هاگهاار سهرمایه   هود  اگهر  و هدایت شهوند  شهرها در گاارانسرمایه اگر بنابراین .است کرده شهر

اسهتانداردهای   زیسهتیب  محهیط  اسهتانداردهای  بفنهاوری   هود  همهراه  باشهند   هود  کهار  نتیجهه  نگران

 هاسهت مقولهه  همهین  ورود گهااری سهرمایه  از حمایهت  دلیه   و آورنهد می شهرها به را ... و مدیریتی

 (1388  سیب  واجه)

 اوه .برگردد دارند نسبی مزیت که هاییبخش به بایستمی گااریسرمایه هایاولویت بنابراین

 بهرای  اقتصهادی  نسبی مزیت دوم و رنعت رشد و شهرها به جدید هایطر و  فناوری ورود نظر از
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 139   شهری هایگذاری در پروژهسرمایه

 

 شههریب  یهها پهروژه  در گهااری سرمایه مهم هایاولویت از یکی حاضر حاه در .باشند داشته منطقه

 در طبقهاتی  ههای پارکینه  زیرزمینیب  هایتون  همچون یهایپروژه .است شهری یمران یهاپروژه

 معمهوالا  بهها پهروژه  این بودن ررفهبه و اجرا برای .دارند قرار شهرها در هااولویت نخست هایدسته

 تعریهف  کنارشهان  در فرهنگهی  و تجهاری  اداریب ههای مجتمهی  سها ت  ماننهد  اقتصهادی  یک پروژه

 (ب پتروشهیمیب ITبخهش فنهاوری اطالیهات )    رهنعتی  -مختدف تولیهدی  هایبخش همچنین .شودمی

 برای هابخش ترینمناسب از حاضر حاه در باید را توریسم بخش همچنین و آب هایبخش انرژیب

 تهر یمیهق برسهی   بها  (.1387 برجیسهیانب هستند ) بالفع  نسبی مزیت دارای که دانست گااریسرمایه

 .کرد تکمی  را داراولویت واحدهای فهرست توانمی بالقوه دار مزیت هایبخش

 گذاریسرمایه انواع. 2-1-7

 از حار   دمات و تمحصوال از برداریبهره و زیربنایی هایپروژه انجام برای سرمایه تأمین هنحو

 در یمهومی  ههای سهازمان  روی پهیش  ههای چهالش  تهرین مههم  از یکی ینوان به حاضر حاه در هاآن

 اسهت  انجام قاب  مختدفی هایروش به سرمایه تأمین .است توسعه در حاه ژهیوبه فمختد کشورهای

 .است یکدیگر از متفاوت نیز هاآن از استفاده فرایند .دارند را  ود  اص معایب و مزایا یک هر که

 و آن ضهرورت  و سهرمایه  کننهده مصرف تصمیم به سرمایهب تأمین روش هر از استفاده بودن ررفهبه

 .(1390 کریمیب و جعفریدانش) دارد بستگی دیگر اقتصادی مختدف یوام 

 مالی گذاریسرمایه انواع. 2-1-8

 یها  گهااری سهرمایه  .اسهت  توأم بازگشت نر  با ولی اقتصادی ههزین با سرمایه تشکی  و گیریشک 

 و مهادی  ایسرمایه ذ ایر افزایش به منجر منابی تخصیص که است پایرامکانزمانی  سرمایه تشکی 

 کاالههای  تولیهد  بهرای  زیهرا  اسهتب  توسعه تحقق در و بنیادی مهم یام  سرمایه تشکی  .شود انسانی

 سهرمایه  بهه  بشهود می توسعه محسوب الزم شرط که زیربنایی  دمات ایجاد و ایواسطه بایسرمایه

 در این .است دشوار کاری سرمایه و الزم اندازپس تشکی  توسعهب و رشد هاولی مراح  در .است نیاز

 و انهداز پس بیشتر تراکم فرایند حرکتب متغیر تریناردی همچنین و تنگنا ترینمهم توسعه از مرحده

 حرکتهی  بهه  سهکون  حالهت  از اقتصادی سا تار یک اینکه محض به ولی سرمایه استب به آن تبدی 

 حرکهت  بعهدی  مراحه   بهرای  را الزم هسهرمای  اقتصهادی  هود   نیچننیا کندب پیدا تمای  رشدیابنده
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 10 و 9 هایش ارهه دهم  سال اقتصادی م له 140

 

 باشهدب  بیشهتر  اندازپسمیزان  هرچه .است اندازپس سرمایه تشکی  منبی .آورد  واهد فراهم  ویش

 .(131 همانب) بود  واهد هموارتر گااریسرمایه برای امکانات و شرایط

 هابانک. 2-1-8-1

 شهک   بهه  را وجهوه  هها بانهک  .اسهت  نقد وجوه پردا ت و دریافت تجاری یهابانک اردی فعالیت

 .دهنهد مهی  قهرار  حقهوقی  و حقیقهی  اشهخاص  ا تیهار  در تسهیالت قالب در و کنندمی جاب سپرده

 مختدهف  ههای  طهر  اجهرای  و اقتصهادی  هایفعالیتبرای  سرمایه تأمین منابی از یکی بانکی هایوام

  هود   هاص  تهابی مقهررات   آن دریهافتی  سهود  میزان و بازپردا ت مدت پردا تیب وام میزان .است

ایهن   در .دارنهد  نیهز  گهااری سهرمایه  ههای رهندو   اشهخاصب  بهه  وام ایطای بر یالوه هابانک .است

 مشخصیب قراردادهای چارچوب در و شوندمی گرفته کار به بانک مشتریان هسپرد وجوه هارندو 

 (.1389ب الدهیاری) شودمی پردا ت سود هاسپرده راحبان به

 گذاریسرمایه هایشرکت. 2-1-8-2

 مهورد  کشهورها  بیشهتر  در مهالی  منهابی  تجهیز برای ایگسترده طور به که مهم مالی ابزارهای از یکی

 ههای شهرکت  .اسهت  یهام  سههامی  رهورت  بهه  گهااری سهرمایه  ههای شهرکت گرفتههب   قهرار  توجهه 

 بههادار  اورا  در گااریسرمایه هاآن که فعالیت اندییهاشرکت مالی هایشرکت یا گااریسرمایه

طهور   بهه  هها شهرکت  گونهه ایهن  سهام  رید طریق از کنندمی قادر را یادی افراد هاشرکت این .است

 هقرضه  اورا  سههام  هها شهرکت  ایهن  .کننهد  گهااری سرمایه تولیدی گبزر واحدهای در غیرمستقیم

 مهالی  منهابی  هکننهد تهأمین  بدرواقهی  و کنندمی  ریداری نیز را دیگر دولتی و  صوری هایشرکت

 .همان() آیندمی حساب به هاآن برای

 سرمایه تأمین بانکی مؤسسات. 2-1-8-3

 یها   ریهد  کار که است شرکتی گااریسرمایه بانک یا سرمایه تأمین شرکت یامب تعریفی اساس بر

 دیگهر  و مشهارکت  اورا  مخته ب  ههای شهرکت  سهام مث  بهادار اورا  عانوا  رید برای تعهد دادن

 یهک  مهالیب  همؤسسه  یهک  فطر از تواندمی گااریسرمایهبانک  .گیردمی یهده بر را بهادار اورا 

 یههده  بهر  را بهادار اورا  جمعی انواع  رید مأموریت دولتی سازمان یک یا گااریسرمایه شرکت

درآمهد   اورا  ایهن  فهروش  و تهر کوچهک  ههای دسته به شدهیداری ر اورا  تقسیم طریق از و گیرد

 یهادی  مشهتریان  بهین  واسط دارندب تشهر نیز گااریسرمایه بانک به که هامؤسسه این .کند کسب
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 141   شهری هایگذاری در پروژهسرمایه

 

 یها  سهرمایه  افهزایش  حهاه  در ههای شهرکت  یها  تأسهیس  تهازه  ههای شهرکت و  محهدود  هسرمای دارای

 .(همان) اندهیسرما نیازمند یهامؤسسه

 خرد هایسرمایه. 2-1-8-4

 بهه  هاآن .شوندمی محسوب سرمایه و مالی مخت  بازارهای در موجود هسرمای اردی منبی شهروندان

 سههام  اورا   رید بر یالوه .کنندمی استفاده درآمد کسب برای  ود از سرمایه مختدفی هایروش

 نیهز  شهده نیتضم سود با بهادار اورا   رید امکان ب شهروندانهابانک در گااریسپرده و هاشرکت

 کهه  اوراقهی   ریهد  بها  شهروندان این روشب در .دارند شهرت مشارکت یا قرضه اورا  به که دارند

 در را یاشهده نیتضهم و  مشهخص  سهود   هود  سهرمایه  یدر ازا بکنندمی منتشر هاشهرداری یا دولت

 منتشهرکننده  سهازمان  یها  دولهت  توسهط  نیهز  هها آن هسهرمای  ار  .کنندمی دریافت  اری هایزمان

 (.1389 الدهیاریب) شودمیتضمین 

 :برشمرد چنین توانمی را  صوری بخش هتوسع و گااریسرمایه موانی رفی شرایط ترینمهم

 گسهترش  و مشهارکت  جدهب  برای فرهنگی و سیاسی اجتماییب اقتصادیب مطمئن فضای ایجاد 

 . ارجی و دا دی  صوری بخش

 کاسهتن  و مدهی  اقتصهاد  در دولهت  گهر مدا دهه  و اجرایهی  هایسازمان تدریجی کردن کوچک 

 .موجود امکانات و مدی تولید از برداشت از دولتی نهادهای و دولت سهم از تدریجی

 و بانکی سازوکارهای و قوانین تغییر و کار قانون ازجمده موجود سازوکارهای و ارال  قوانین 

 .گااریسرمایه و تولید موانی رفی جهت در ... و ارزی و تجاری بیمهب

 انحصهاری  شهبه  هایشرکت و نهادها و انحصاری هایفعالیت انحاله و تدریجی کردن محدود 

 شهده سها ته  کاالههای  توزیهی  و تولیهد  در زمینه دولت پوشش زیر هایسازمانو  یمومی بخش

 .(1390 میرزاییب و میرزایی) بر وردارند ویژه و شرایط مقررات از که وارداتی و دا دی

 گذاریسرمایه کر مؤثر عوامل. 2-1-10

 یوامه   از. شهود مهی  تقسهیم  نامشهخص  و شهده شهنا ته  دو دسهته  بهه  گهااری سرمایه در مؤثر یوام 

 :است شده آورده گیریاندازه قاب  یوام  اینجا در .نیست گیریاندازه قاب  بر ی شدهشنا ته
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 10 و 9 هایش ارهه دهم  سال اقتصادی م له 142

 

 به نسبت بیشتری تأثیر تغییرات سطح درآمد بگااریسرمایه هاینظریه به توجه با :درآمد سطح 

 ینهوان  بهه  تهوان مهی  را درآمهد  سطح تغییرات یا درآمد سطح بنابراین .درآمد دارد مطدق سطح

 .کرد تدقی  صوری گااریسرمایه بر مؤثر یام 

 و  صورهی  بخهش  هحیط در دولتی گااریسرمایه اگر نظریب لحاظ به :دولتی گذاریسرمایه 

 یمه    صورهی  بخهش  بهرای  قدرتمنهد  جهایگزینی  همچهون  شهودب  تولیهدی وارد  هایفعالیت

 بخهش  ینهوان  بهه  باشهدب  یمهومی  کاالهای هحیط در یمومی بخش گااریسرمایه اگر .کندمی

 .کندمی یم   صوری بخش گااریسرمایه برای مکم 

 قالهب  در  صورهی  گااریسرمایه بر بانکی تالیتسه و ایتبارات تأثیر هدربار :کانکی اعتمارات 

 تشهویق  در پهولی  سیاسهت  نقهش  و ندارد وجود تردیدی کالنب اقتصاد سیاست پولی هاینظریه

در  الزم تسههیالت  ایجاد طریق از منظورب برای این .است اهمیت حائز  صوری گااریسرمایه

 نهر   و ذ یهره  در نر  تغییر مانند بگااریسرمایه یهاهزینه کاهش و پوه حجم افزایش زمینه

 .(1378 ببرانسون) یابدمی افزایش گااریسرمایه مجددب تنزی 

 بخهش  گهااری سهرمایه  تقاضهای  بهه  کهه  اسهت  متغیرههایی  ازجمده دا دی تورم نر  :تورم نرخ 

 روی منفهی  تهأثیر  باشهدب  نیز تولید افزایش با همراه که ختهیگسلجامتورم  .است مؤثر  صوری

 افهزایش  را تولیهدی  ههای فعالیهت ریسهک   بهاال  تهورم  نر  .گااردیم  صوری گااریسرمایه

 .(1996)مهایرب   کنهد مهی  مواجهه  سرشهاری  سهود  بها  را اقتصهاد  سهوداگری  بخهش  و دههد یمه 

 میهههان ارتباطهههاتاز  یادهیهه چیپ بسهههیار هشهههبک .گیههرد مهههین انجهههام  هه   در گهههااریسههرمایه 

 «ظههرف» وجههود دارد کههه  ... دولتههی و ینهادهههاو  هههامؤسسههه بهههابنگههاه بکننههدگانمصههرف

 بهه  شهودب  وغیررسمی متبدهور  رسمی اشکاه در تواندمی که ارتباطات این .است گااریسرمایه

 تحقهق  آن درون در بگهااری سهرمایه  ازجمدهه  اقتصهادی  رفتارههای  ههمه  که است بستری مثابه

 .یابدمی

 گذاریسرمایه هایروش. 2-1-11

 شهایان . اسهت  زیر  شر به هاآن از بر ی که رودمی کار به گااریسرمایه برای متعددی هایروش

 مرکهز  شههرداری  ههای پروژه در گااریسرمایه هایروش دیگر از بیشتر هاروش این که است ذکر

 :است توجه
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 143   شهری هایگذاری در پروژهسرمایه

 

 ارجی مستقیم گااریسرمایه  (F.D.I)  

 ی ارج غیرمستقیم گااریسرمایه (F.P.I)  

 واگااری ببرداریبهره سا تب (T.O.B)1  

 واگااری تمدکب ببرداریبهره سا تب (T.O.O.B)2  

 تمدک ببرداریبهره سا تب (O.O.B)3  

 برداریبهره سا تب  ریدب (O.B.B)4  

 واگااری اجارهب سا تب (T.L.B)5  

 6متقاب  بیی  

 7مدنی مشارکت  

 مشارکت هایروش دیگر و ترکیبی هایروش. 

 هاگذاریسرمایه اولویت. 2-1-12

 بدین و ندهست  ود اقدامات از سود حداکثر کسب دنباه به همواره  صوری بخش گاارانسرمایه

 در .باشهد  دهشه  تضهمین  آن سهود  کهه  کننهد مهی  انتخهاب  گهااری سهرمایه  برای را یهایپروژه جهت

 و نیهاز  مهورد  هسهرمای  و  ود نو به توجه با پروژههر  و است اجرا قاب  متعددی هایپروژه شهردارها

 در تجهاری  ههای پهروژه امهروزه   .طدبهد یم را  ود  اص گاارسرمایه  ود سوددهی هآیند همچنین

 .دارند را گااریسرمایه اوه اولویت شهرها

 گذارسرمایه صالحیت توخیص روند موان . 2-1-13

 در  صورهی  بخهش  گهااران سهرمایه  رهالحیت  تشهخیص  مسهیر  در موجهود  موانهی  کدهی  طهور  بهه 

 موانهی  و یسهازمان درون موانهی  هیمهد  گهروه  دو بهه  تهوان مهی  را شههرداری  مشهارکتی  ههای پهروژه 

 موانهی  :از اسهت  یبهارت  تمشهکال  ترینمهم سازمانیدرون بخش در .کرد بندیطبقه یسازمانبرون

 ییهها یپوشانهم بعضاا و یکدیگر با قوانین اداریب تدا   نظام بر حاکم قوانین و اداری بوروکراسی

                                                           
1. Build- Operate- Transfer 

2. Build- own- Operate- Transfer 

3. Build – Own – Operate 

4. buy- Build- Operate 

5. Build, Leising, Transfer 

6. Buyback 

7. Civil partnership 
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 10 و 9 هایش ارهه دهم  سال اقتصادی م له 144

 

 بهه  یتهوجه یبه  بشهوند مهی کهار   رونهد  در وقفه یا کندی موجب و دارند یکدیگر با قوانین که است

 در امها  .ههم  با گاارانسرمایه تمایالت و شدهیمعرف هایپروژه تطابق نبود و گاارانسرمایه نیازهای

 رهالحیت  تشهخیص  رونهد  نحهوی  بهه  توانهد مهی  کهه  دارد وجهود  مشکالتی نیز یسازمانبرون بخش

 مهدیریتی  ههای نظهام  تهأثیر  تحت و زمانی شرایط در که دهد قرار  ود تأثیر را تحت گاارانسرمایه

  اص اقتصادی شرایط حاضر حاه در مثاه برای .باشد متفاوت مخت ب هایدوره در تواندمی کشور

 .کند متأثر راروند  این تواندمی ارز زیاد بسیار نوسانات و کشور بر حاکم

 شهر در گذاریسرمایه موان  ترینع ده. 2-1-14

 سازی صوری هایسیاست کام  اجرای یدم  

 وسیی سطح در  صوری بیمه یهاشرکت و ها-بانک فعالیت یدم  

 باال بروکراسی و گسترده ساالریدیوان  

 قوانین و هاسیاست در ثبات یدم  

 مناسب بازاریابی و تبدیغات یدم  

 (.1388  سیب ) واجه (هاشهرداری و محدی )شوراها هایمدیریت نقش به کافی توجه یدم 

 گیرینتی ه. 3

 در شههرها نیهز   رسانی دمات تأسیساتامکانات و  تأمینهزینه نگهداری و  شهرها با افزایش جمعیت

 کسهب  ی نهوینی بهرای  هها شهیوه ناچار شدند  هاشهرداریبه شدت افزایش یافت برای ح  این مشک  

 ینهوان  بهه  تواندمی گااریسرمایه و سرمایه جاب . دمات شهروندان را ا تیار کنند تأمینو  درآمد

 ایهن  بهر  یهالوه  .ودشه  گرفتهه  کهار  به اشتغاه ایجاد و شهری اقتصاد رشد و توسعه شتاب برای اهرمی

 و اقتصهادی  تجربیهات  تبهاده  و شههر  مهدیریتی  نظهام  ارهال   بهه  توانهد مهی  گهااری سهرمایه  جهاب 

 موفهق  پیشهرفت  و توسهعه  نظهر  از شهرهایی امروزه درواقی .شود منجر نوین هایفناوری کارگیریبه

 یهک  وارد را یدوچنهدان  سرمایه امر همین و شود  رج در آنجا دیگر شهرهای مردم پوه که هستند

 شهود مهی  تهأمین با توجه به اینکه بیشترین بودجه شهرداری از طریق شهروندان  ببنابراین .کندمی شهر

 بدکهه  ببخشدیم تسریی را شهری توسعه تنها نه هاآن به شهر امور یسپاربرون و گاارانسرمایه جدب

 و رهنعتی  محدودیت به توجه با راستا این در .کاهدمی نیز شهروندان توسط یوارا بازپردا ت از

 تأمین منظور به  صوری بخش سرمایه جاب برای تدابیری اتخاذ شهرها درآمدی ناپایدار وضعیت
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 145   شهری هایگذاری در پروژهسرمایه

 

 کهه  اقتصهادی  ههای طهر   شههرب  فضهای  کیفیهت  ارتقهای  شهریب مدیریت (پایدار درآمد) مالی منابی

 در موجهود  یهها زمینهه  و هها فررت شناسایی با را است شهری مدیران هایدغدغه ترینمهم ازجمده

 کهردن  مهیها  و زمهین   رید مث ) هاطر  این جوابگوی هاشهرداری بودجه و با توجه به اینکه شهرها

 از کهه  مالیهاتی  و یهوارا  دریافهت  از ههم  هها شههرداری  درآمهد  و نیسهت  (گااریسرمایه بسترهای

 پیشهنهادی  ههای طهر   ایهن  اجهرای  بها  بدیه آیم به دست شودمی افتیدر...  و تجاری اماکن احداث

 بهه  مهالی  نظر از کمی هاپروژه این شدن آماده تا اوه ساه چهار الی سه طی در شاید گااریسرمایه

 بها  ببهرداری بههره  مرحدهه  در و هها طهر   این نشستن بار به از پس درست ولی بیاید فشار هاشهرداری

 پایداری درآمد ارطال  به و سود سرمایهب تأمین در  صوری بخش اجرایی توان از استفاده نهایت

و  شههرداری  بهرای  یشه یدوراند و گهااری سهرمایه  یهک  درواقهی  کهار  ایهن  .شهود مهی  هاشههر  نصیب

بهه   هها یشههردار ورود  شههرهاب  اقتصادی وضعیت بهبود چون مختدفی  یهاتیمز و است شهروندان

 واههد   در پهی  و شههروندان  رفهاه  ارتقهای سهطح   و یرسهان  دمت و تالش و کار جدید یهایرره

 .داشت

 مناک 

 یهاشرکت یمدکرد و گااریسرمایه هایفررت بین ارتباط بررسی» .(1386) ی انا آزادورم -

 .نیشابور آزاد دانشگاه .ارشد کارشناسی نامهپایان .«بهادر اورا  بورس در شدهرفتهیپا

 ههای فررهت  ریسهک  و بهازده  همسهنجی » .(1385) کیگدلو مهدی و المرضاغ کیدگلیم اسالمی -

. 13دوره . حسابرسهی  و حسهابداری  ههای بررسهی  فصهدنامه  .«ایران در یگاارهیسرما جایگزین

 .2شماره 

 .قهادری  یدهی  و قهادری  جعفهر  ترجمهه  .شههری  اقتصهاد  در مبهاحثی (. 1386) رتورآ اسولیونم -

 .همدان یدمب نور انتشارات

 «.پایهدار  یهها حه  راه پیشهنهاد  و هها پروژه مالی تأمین هایروش» .(1389) قرکانعلی اللهیاریم -

 هدانشهکد  .سها ت  و مهدیریت  مهندسهی  گهرایش  .مهندسی یمران ارشد کارشناسی نامهپایان

 .تهران دانشگاه فنیب

 .نی نشر .شاکری یباس هترجم .کالن اقتصاد یهاسیاست و تئوری .(1378) ویلیام مکرانسون -
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 10 و 9 هایش ارهه دهم  سال اقتصادی م له 146

 

 یهاشهرداری برای کارآمد مالی تأمین یالگو» .(1387) خسروشاهیپرویز  و علی مزادهحسن -

 و مشهکالت  شههرداریب  مالیهه  همهایش  اولهین  .شهرداری تههران  «.موردی شهرها مطالعهکالن

 .راهکارها

 مالی بازارهای هتوسع و مقررات و قوانین امنیتب نقش بررسی» .(1385) اسداهلل مآکادیجالل -

 .90-55 رص .52 هشمار .پژوهش و مجدس «.گااریسرمایه بر

«. B.O.T روش از استفاده با شهری هایپروژه مالی نیتأم(. »1391) صطدیمیدس منشمرسولی -

 .شهرداری تهران .راهکارها و مشکالتب شهرداری همایش مالیه پنجمین

 انتشهارات  .اوه جدهد  .ایهران  اقتصاد و توسعه کاربردی هایبررسی(. 1380) ریمرزف دانام رئیس -

 .اوه چاپ .چشمه

 .اوه چاپ .آذر ش انتشارات .اوه جدد .یشهردرآمدی بر اقتصاد  .(1389) عقو ی مزنگنه -

 چاپ .تهران دانشگاهی نشر مرکز .شهری اقتصاد بر درآمدی(. 1383) عیدس درشوشم عاکدین -

 .ششم

 گهااری سهرمایه  فضهای  بهبهود  بهر  مهؤثر  یوامه  (. »1390) میرزاییسوداکه  و حسین میرزاییم -

 .راهکارها و مشکالت شهرداریب همالی چهارمین همایش «.تبریز شهر در  ارجی و دا دی

نظهام مهالی بهر تشهکی       ارزیابی آثهار توسهعه  » .(1383) هیمتیم فرشاد و نازی مح دزاده اصل -

 .سهاه چههارم   .پژوهشهکده امهور اقتصهادی    .فصدنامه امهور اقتصهادی   «.سرمایه و رشد اقتصادی

 .شماره چهارم

 شهورای  پژوهشهی  ماهنامهه  .گهااری سهرمایه  جدب و شهری اقتصاد .(1387) ق مطلقم قادری -

 .32 شماره .هااستان یالی

 جهاب  در  صورهی  بخهش  از حمایهت  راهکارههای  و هها زمینه ».(1388) س خسیم خواجه -

 .33شماره  .هااستان یالی شورای پژوهشی ماهنامه .«شهرها در گااریسرمایه

 پایهدار  روشی شهری  دمات سازی صوری» .(1390) شری یس انه  و داود جعدریمدانش -

 همالیه  همهایش  چههارمین  «.تههران  شههرداری  مطالعهه مهوردی   بهها شههرداری  مهالی  تهأمین  در

 .155-127 رص .راهکارها و مشکالت شهرداریب
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 .ارشد کارشناسی نامهپایان .« صوری گااریسرمایه در مؤثر یوام » .(1387) ع کرجیسیانم -

 .تهران دانشگاه اقتصاد دانشکده

- Amling, Fredrick. (2003). "Investment: A Introduction to analysis and 

management", prentice hall, pp. 77 

- Shabbir, G., & Ward, A. S. (2000). Urban management: Policies and 

innovations in developing countries (P. Zahedi, Trans). Iran: Urban Processing 

and Planning Press. 

- Mayer, C. (1996). “Does location matter?”, New England Economic Review, 

May/June, PP. 24-3 
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