فرم شماره  :3درخواست ارائه پیشنهاد ()RFP
(فراخوان پروژه پژوهشی)
عنوان پروژه پژوهشی

طراحی ساختار ،جایگاه و کالن فرآیندهای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری اصفهان با
مطالعه تطبیقی کالنشهرها با رویکرد بهینه یابی
بیان مسئله

افزايش شهرنشيني و افزايش توقعات از مديريت شهري و ضرورت اجراي برنامه هاي جديد توسط مديران شهري و استمرار
ارايه خدمات به شهر و شهروندان نيازمند اعتبارات مالي جديد ،حركت به سمت ايجاد و افزايش درآمدهاي پايدار و ارتقاء
سرمايه گذاري در شهر و مسئوليت پذيري در حوزه اقتصاد شهري را اجتناب ناپذير نموده است .از مهمترين وظايف
شهرداري در حوزه اقتصاد مي توان به تعامل سازنده و موثر با فعالين اقتصادي و همچنين جذب و هدايت سرمايه هاي
مادي و معنوي سرمايه گذاران داخلي و خارجي به عنوان يكي از روشهاي معتبر تامين منابع مالي در حوزه مديريت
شهري و مولد نمودن داراييهاي شهري اشاره نمود .برخورداري از قابليتهاي منحصر بفرد و مطلوب براي جذب سرمايه
هاي داخلي و خارجي در زمينه گردشگري ،مديريت پسماند ،توسعه فضاي سبز ،احداث مراكز تجاري ،گردشگري ،تفريحي
و نوسازي بافتهاي فرسوده در ايجاد درآمدهاي پايدار شهري موثر خواهد بود .جذب سرمايه هاي خصوصي اعم از داخلي
و خارجي براي اجراي پروژه هاي شهري از روشهاي معتبر تامين منابع مالي در حوزه مديريت شهري محسوب مي شود.
اهمیت و ضرورت پژوهش

در اجراي سياست خود كفايي و تامين منابع درآمدي پايدار و به منظور جلب سرمايه هاي بخش خصوصي داخلي و
خارجي و مشاركت شهروندان در اجراي طرحهاي عمراني و عمومي و مصوب شهرداري اصفهان و رفع موانع و مشكالت
اجرايي در اين زمينه ،سازمان سرمايه گذاري مشاركت شهرداري اصفهان بعنوان سازمان وابسته به شهرداري اصفهان
تاسيس گرديده است .نوظهور بودن اين سازمان با ساختار جديد در ساير كالنشهرها و نيز وجود چارت سازماني ابالغي
وزارت كشور باعث بروز محدوديتهايي در اجراي وظايف گرديده است .در بسياري از شهرهاي كشور مديريت سرمايه
گذاري و مشاركتها و شوراي عالي سرمايه گذاري به عنوان متولي امور مربوط به سرمايه گذاري در حوزه شهري شناخته
مي شود .شناسايي ساختار سازماني و عملكردي سازمانهاي مشابه در كالنشهرها  ،بررسي و تطبيق فرايندهاي اجرايي و
عملكردي و تصميم گيري با سازمان سرمايه گذاري اصفهان مي تواند باعث چابكي ،ارتقاء بهره وري و بهينه سازي عملكرد
موجود گردد.
اهداف یا پرسشها

-1متولی امور مربوط به سرمایه گذاری و مشارکت در حوزه مدیریت شهری در شهرها و کالنشهرهای کشور چگونه می
باشد؟
-2ساختار عملکردی و اجرایی سازمانهای سرمایه گذاری در کالنشهرها چگونه می باشد؟
 -3جدول  SWOTعملکردی سازمان/مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت کالنشهرها و راهبردهای اجرایی جذب
سرمایه گذار در پروژه های شهری چیست؟
-4ساختار بهینه عملکردی پیشنهادی با رویکرد تسهیل در فرآیندهای تصمیم گیری ،اجرایی و ارتقاء بهره وری چیست؟
برآورد زمانی:

6ماه

برآورد مالی:

 600،000،000ریال

خروجی های مورد انتظار

-

مقایسه تطبیقی ساختار عملکردی ،فرایندی و اجرایی سازمان سرمایه گذاری شهرداری اصفهان با سازمانهای
مشابه در کالنشهرهای کشور:

-1تبیین متولی امور مربوط به سرمایه گذاری و مشارکت در حوزه مدیریت شهری در شهرها و کالنشهرهای کشور
-2تبیین ساختار عملکردی و اجرایی سازمانهای سرمایه گذاری در کالنشهرها
 -3تبیین جدول  SWOTعملکردی سازمان/مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت کالنشهرها و راهبردهای اجرایی جذب
سرمایه گذار در پروژه های شهری
 تبیین نقاط قابل بهبود در ساختار سازمانی و عملکردی سازمان سرمایه گذاری شهرداری اصفهان. تدوین ساختار بهینه عملکردی پیشنهادی با رویکرد تسهیل در فرآیندهای تصمیم گیری ،اجرایی و ارتقاء بهرهوری.
 استانداردسازی فرآیندهای اجرایی ،فنی و مالی در شناسایی ،جذب ،مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصیدر پروژه های شهری
تخصصهای موردنیاز

مبانی سازمان و مدیریت ،ساختارهای سازمانی و انواع آن ،مبانی مدیریت شهری ،فرآیندهای اجرایی شهرداری ،روشهای
تجزیه و تحلیل اقتصادی
الزامات پروژه

 بررسی اسناد باالدستی رعایت مفاد قانونی در تدوین ساختار سازمانی و عملکردی بررسی میدانی فرآیندها و عملکرد حوزه سرمایهگذاری و مشارکت در سایر کالنشهرها -استانداردسازی فرآیندها

امضاء مدیرعامل

