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متعاقب تشکیل هیات عالی سرمایه گذاری و مشارکت و کمیسیون 
کارشناسی سرمایه گذاری، واحد سرمایه گذاری شهرداری تاسیس و 

.شروع به فعالیت می نماید
سال فعالیت واحد سرمایه گذاری شهرداری باغستان، پروژه 5طی 
متعدد با مشارکت بخش خصوصی اجرا شده و یا در حال اجرا می .های 
کل ارزش ریالی پروژه های سرمایه گذاری و مشارکت که جمع . باشد 

انجام شده یا در حال انجام می )رسیده تاکنون به مرحله عقد قرارداد 
یکصد و چهل )ریال می باشد 1/400/000/000/000بالغ (باشد

(میلیارد تومان

پس تقریبی پروژه هایی که در مرحله پیش توافقنامه بوده وارزش 
ازانجام مطالعات به مرحله عقد قرارداد می رسد بالغ بر 

.می باشد( ششصد میلیارد تومان)6/000/000/000/000

ری و مشارکت شهرداری باغ  ستانشیوه انمه امور سرماهی گذا

شیوه نامه اموو  رواما ه اویا   ش مکوا    
بوه 91/4/25شهادا   باغسواا  د  موو    

  ار ریدهتصو ب شو ا  ارالمی شها باغساا  

شهرداری باغستان واحد سرمایه گذاری
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خدماتی -تجاریمجتمع 
باغستانالماس 

مشارکت مدنی                             : نوع قرارداد
از شهرداری: ملک

متر مربع                        5813: مساحت ملک طبق سند
خدمات عمومی: کاربری

متر مربع         8939/45: جمع مساحت بنای قابل احداث
شرکت ارس برج باختر: سرمایه گذار

درصد از بنای قابل واگذاری50: قدرالسهم شهرداری

واحد در بخش بازار روز و 71واحد شامل152: تعداد واحد تجاری
الباقی در بخش تجاری

واحد                        تعداد واحد 108: تعداد پارکینگ طبق پروانه
واحد11: اداری

شامل قیمت ملک به نرخ کارشناسی رسمی : آورده شهرداری
ریال26،650،000،000: دادگستری و هزینه صدور پروانه جمعا

شامل احداث کامل پروژه برابر نقشه های : آورده سرمایه گذار
ریال26،650،000،000مصوب به مبلغ 

(7575/57/82: شماره قرارداد)90/8/15: تاریخ شروع قرارداد

شهرداری باغستان واحد سرمایه گذاری
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:وضعیت پیشرفت پروژه
غرفه تکمیل و غرفه های آن 71بخش بازار روز شامل ( الف

غرفه 36کارشناسی و تحویل شده که سهم شهرداری از این بخش، 
ریال می 45،980،300،00متر مربع و قیمت 43،500به مساحت 

.باشد
درصد پیشرفت 50بخشهای تجاری، هایپر مارکت و درمانگاه با ( ب

فیزیکی در حال اجرا می باشد



پروژه مشارکتی احداث پل باغ

B.O.T نوع قاا داد:
آقا ا  رعید ش هوشنگ مقدش   : راما ه ایا 

  ال20/000/000/000: میزا  راما ه ایا  
: شما ه قاا داد)91/10/8: شاشع قاا داد

82/57/10831)
رال10: مدت قاا داد

در طول مدت قرارداد شهروندان از مزایای پل مکانیزه 
درصد تبلیغات بدنه پل نیز در 50استفاده نموده و 

.اختیار شهرداری قرار دارد
متر مربع فضای تجاری احداث شده، طی مدت 400

قرارداد در اختیار سرمایه گذار بوده و بعد از آن به 
.شهرداری تحویل خواهد شد

متر،17عرض پل : مشخصات سازه
متر،7ارتفاع 

متر52طول 
. در حال بهره برداری است: پیشرفت فیزیکی پروژه

شهرداری باغستان واحد سرمایه گذاری
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95/ب/236، شماره قرارداد 95/2/23: شروع قرارداد

سال3: مدت قرارداد

درصد پیشرفت در 30در حال حاضرپروژه با :  وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه
.حال اجرا می باشد

حجره به مساحت 200: تعداد حجره های خدماتی
متر مربع 43283/6

کلیه هزینه های صدور پروانه، جمعا به : آورده شهرداری
ریال324،318،000،000مبلغ 

شامل قیمت ملک طبق نظر کارشناس: آورده سرمایه گذار
ه رسمی دادگستری و کلیه هزینه های ساخت پروژه جمعا ب

ریال700،322،250،000مبلغ 

میدان میوه و تره بار غرب استان تهران

از راما ه ایا   : ملک
مکا    مدنی: نوع قاا داد

ماا مابع57،933،104: مساح  ملک طبق رند
میهبی-ادا  –خدمات عمومی :  ا با  زمین
ماا 57،081:   احداث  قابل بنا   جمع مساح  

مابع
آقا   ورف  ورف زاده: راما ه ایا 

د صد از بنا  قابل 35: قد السهم شهادا  
19978حجاه ش به مساح  70شاایا   شامل 

.ماا مابع

شهرداری باغستان واحد سرمایه گذاری
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پروژه تابلوهای ترافیکی و تبلیغاتی 
(استفاده از فضای محیطی تبلیغات سطح شهر)

:  وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه

درصد و در  ناحیه 80زمین چمن مصنوعی در ناحیه سعید آباد  با ( الف
.درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا می باشد20نصیرآباد  با 

.ستسازه های تبلیغاتی مربوط به پل های عابر پیاده تهیه و نصب شده ا( ب

. تابلوهای اسامی معابر اصلی تهیه و نصب شده است( ج

نقطه ازسطح شهر2احداث زمین بستکبال خیابانی در 
نقطه ازشهر 4احداث زمین چمن مصنوعی فوتسال در 

احداث زمین فوتبال ساحلی در دو نقطه ازشهر
نقطه ازشهر2احداث زمین والیبال ساحلی در

نقطه از شهر2در ( خاکی)احداث زمین تنیس 
احداث زمین پینت بال در یک نقطه از شهر

دستگاه پرتابل تبلیغاتی در سطح شهر200ساخت و نصب
دستگاه بیلبورد تبلیغاتی در سطح شهر8ساخت و نصب 
پیادهبر دستگاه سازه تبلیغاتی قابل نصب برروی پلهای عا8ساخت و نصب 

پروژه تابلوهای ترافیکی و تبلیغاتی 
سطحتبلیغاتاز فضای محیطی استفاده 

شهر

(1403/6/603لغایت 1395/6/6)سال 8: مدت قرارداد
95/ب/9838: قراردادشماره 

ریال در قالب ارائه خدمات به شهرداری80،000،000،000: ارزش قرارداد
ادقیانیکانون آگهی تبلیغاتی رنگ و نگار به سرپرستی آقای آرش ص: سرمایه گذار

:خدماتی که می بایست طی مدت قرارداد به شهرداری ارائه شود
ریال7،000،000،000تهیه و نصتاب بلوهای ترافیکی و هدایت مسیر شهر  به ارزش 

دستگاه پل عابرپیاده3ساخت و نصب 
متر8متر در 5تهیه  و نصب یک دستگاه تلویزیون شهری به ابعاد 

تهیه و نصب پالک های شناسایی کلیه اماکن سطح شهر

شهرداری باغستان واحد سرمایه گذاری
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پروژه سرمایه گذاری بازار روز سعیدآباد

مشارکت : نوع قرارداد
مدنی

:  سندمساحت ملک طبق 
متر مربع1440

:  جمع بنای قابل احداث
متر مربع2316/65

شامل هزینه های صددور رروانده عم دا مده مم د  : آورده شهرداری

لایر5،670،000،000

شدددامل هزینددده م ددد  مددده ییمددد   ارشناسددد  : آورده سدددرمایه رددد ار

دادرسددددد ری و هزینددددده اعدددددرای  امدددددل ردددددرو ه عم دددددا مددددده مم ددددد  

لایر 16،400،000،000
خدما  عموم :  ارمری

م ر مرمع2316/65: عمع منای یامل احداث

آیای محسن غالم : سرمایه ر ار

(11945/57/17: شماره یرارداد)91/12/8: شروع یرارداد

سال 2: مد  یرار داد

:م ر مرمع537درصد از منای یامل وار اری م ادل 25/7شامل: یدرالسهم شهرداری

واحد6: همکف

واحد 4: طمقه اول

واحد2: طمقه دوم

واحد60: طمقه3  داد واحد  عاری و خدما   در 

ررو ه  کمیل و یدرالسهم طرفین  حویل رردیده اس : وض ی  ریشرف  فیزیک  ررو ه

ازسرمایه گذار: ملک

Baghestan

Baghestan

Baghestan

Baghestan
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پروژه سرمایه گذاری تلویزیون شهری سعیدآباد

:  نوع قرارداد•
B.O.T                                                   

5: مدت قرارداد
سال

نصب یک دستگاه •
تلویزیون شهری    

:  مبلغ قرارداد
ریال2،000،000،000

91/10/20: شروع قرارداد•

:  قراردادشماره •

•82/57/10388

:طرف قرارداد•

آقای احمد زند•

در طول زمان قرارداد : بر اساس قرارداد•
درصد اززمان کارکرد 10عالوه برتخصیص 

تلویزیون بصورت رایگان به شهرداری، 
سرمایه گذار می بایست ماهیانه، اجاره ای 
ه طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و ب

.شرح ذیل به شهرداری بپردازد

:  وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه•

ایه پروژ تکمیل و با توجه به پیشنهاد سرم•
، گذار و تصویب هیات عالی سرمایه گذاری

یک سال -95/10/4تلویزیون در مورخ 
.تحویل شهرداری گردید–زودتر از موعد 

ریال، 34،700،000ماهیانه مبلغ : سال اول•
ریال و 45،000،000ماهیانه مبلغ : سال دوم

سال سوم به بعد ماهیانه مبلغ  
ریال50،980،000

ن بعد از اتمام قرارداد می بایست تلویزیو•
.دبصورت کامال سالم تحویل شهرداری گرد



پروژه تابلوهای ترافیکی و تبلیغاتی 
(استفاده از فضای محیطی تبلیغات سطح شهر)

کلیه هزینه های نگهداری و تولید بر عهده ی سرمایه گذار می 
.باشد

الزم به ذکراست طی سال های گذشته علیرغم وجود گلخانه و 
نفر کارگر و 10هزینه های حفظ و نگهداری آن و اشتغال حداقل 

ریال صرف خرید گل 6،000،000،000نگهبان، شهرداری سالیانه بالغ بر
.و گیاه و هزینه های جاری گلخانه نموده است

انواع درختچه بصورت گلدانی و 20،000همچنین طی مدت قرارداد، سالیانه 
.جعبه انواع نشائ  فصلی می بایست تحویل شهرداری گردد5000

برگزاری نمایشگاه دایمی گل و گیاه بصورت مشارکتی
هکتاراز اراضی 2/5متر مربع گلخانه سرپوشیده با امکانات موجود و 3024

.اطراف گلخانه، طی چهار سال در اختیار طرف قرارداد می باشد

پروژه تولید گل و گیاه به صورت 
مشارکتی

مورخ 95/ب/23779: قرارداد، شماره مشارکت مدنی : نوع قرارداد
17/12/95

موسسه گل و (: سرمایه گذار)قرارداد، طرف سال 4: مدت زمان قرارداد
گیاه عقیلی

:ریال شامل10،000،000،000: مبلغ قرارداد
چنار، توت کاکوزا، توت هرات،بید : اصله انواع درخت شامل12700

که می بایست طی قرارداد ( ساله3)مجنون، تبریزی واقاقیای پیوندی 
.تحویل شهرداری شود

شهرداری باغستان واحد سرمایه گذاری
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پروژه سرمایه گذاری احداث فضای 
بازی ویژه کودکان در پارک زنبق 

نصیرآباد

B.O.T: نوع قاا داد
رال5: مدت قاا داد 
: ، شما ه قاا داد95/12/3شاشع قاا داد

95/ب/22625
  ال1،800،000،000: مبلغ قاا داد

آقا   ضا ا با : طاف قاا داد
ماا مابع400: فضا  مو د ارافاده

:تهیه و نصب وسایل بازی کودکان شامل: موضوع قرارداد
، قایق (دستگاه3)قلعه بادی، استخر توپ، دستگاه تکان دهنده

(.کارکتر5) و میلگراند ( واگن6)، قطار بازی (دستگاه3)آبی
درصد از درامد بلیط فروشی 15بر اساس قرارداد در طول قرارداد، 

متعلق به شهرداری است و بعد ازاتمام قرارداد کلیه لوازم و 
.ددتجهیزات بصورت کامال سالم می بایست تحویل شهرداری گر

ره پروژه تکمیل و در حال به: وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه
.برداری می باشد

شهرداری باغستان واحد سرمایه گذاری
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پروژه سرمایه گذاری احداث 
فضای بازی ویژه کودکان در 

پارک ارغوان نصیرآباد

B.O.T: نوع قاا داد
رال4/5: مدت قاا داد 
:  شما ه قاا داد96/3/31،:شاشع قاا داد

96/ب/5284
  ال1،800،000،000: مبلغ قاا داد

آقا  رخاشت  حیمی: طاف قاا داد
ماا مابع400: فضا  مو د ارافاده

:تهیه و نصب وسایل بازی کودکان شامل: موضوع قرارداد
(.کارکتر5) و میلگراند ( واگن6)، قطار بازی (دستگاه3)، قایق آبی(دستگاه3)قلعه بادی، استخر توپ، دستگاه تکان دهنده

درصد از درامد بلیط فروشی متعلق به شهرداری است و بعد ازاتمام قرارداد کلیه لوازم و 17بر اساس قرارداد در طول قرارداد، 
.تجهیزات بصورت کامال سالم می بایست تحویل شهرداری گردد

ابالغ قرارداد:وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه

شهرداری باغستان واحد سرمایه گذاری
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پروژه سرمایه گذاری احداث فضای بازی ویژه کودکان در پارک 
مهدیه( عج)صاحب الزمان 

B.O.T: نوع قاا داد
رال4/5: مدت قاا داد 
95/ب/22625: ، شما ه قاا داد3/12/95:شاشع قاا داد
  ال1،800،000،000: مبلغ قاا داد
آقا   شح اله تقی پو : طاف قاا داد

ماا مابع800: فضا  مو د ارافاده

تهیه و نصب وسایل بازی کودکان : موضوع قرارداد
:شامل

قلعه بادی، استخر توپ، دستگاه تکان 
6)، قطار بازی (دستگاه3)، قایق آبی(دستگاه3)دهنده

(.کارکتر5) و میلگراند ( واگن

درصد از درامد بلیط فروشی 17بر اساس قرارداد در طول قرارداد، 
یزات متعلق به شهرداری است و بعد ازاتمام قرارداد کلیه لوازم و تجه

.بصورت کامال سالم می بایست تحویل شهرداری گردد
درصد پیشرفت فیزیکی50: وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه
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پاشژه مکا  ای احداث آ ادمی فوتبال 
شهادا   د  رعید آباد 

مکا    مدنی، ملک از شهادا  : نوع مکا   
یس شا   پیککسوتا   هن پارپول: راما ه ایا  

ماا مابع72000: مساح  زمین 
تفا حی، تجا  ،  زمی:  ا با  ملک

رعید آباد جاده شها ا  تهاا ،  شباش  : آد س
الگو 

ملک به قیمت کارشناسی رسمی : شهرداریآورده 
دادگستری و هزینه صدور پروانه بر اساس تعرفه 

هزینه های مربوط به مطالعات، : آورده سرمایه گذار 
طراحی و نظارت پروژه تا مرحله ی صدور پایان کار

شهرداری باغستان واحد سرمایه گذاری
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هزینه های کامل احداث پروژه طبق برآورد هیات 
کارشناسان رسمی دادگستری

ده پیش توافقنامه ابالغ ش: پیشرفت فیزیکی پروژه
و سرمایه گذار ضمن عقد قرارداد با مشاور، در حال 

بعد از تکمیل . انجام مطالعات و طراحی نقشه هاست
نقشه ها، پروانه ساخت پروژه صادر، آورده طرفین 

.برآورد و قرارداد نهایی منعقد خواهد شد



پاشژه مکا  ای احداث ما ز فاشش ظاشف  کبا  مصاف

مدنی، ملک از راما ه ایا : نوع مکا   
نی، آقا ا  هوشنگ آقا  ثیا ، محسن مدنی اصفها: راما ه ایا 

مهد  مدنی اصفهانی
ماا مابع9750: مساح  زمین
(حا م شها)فاقد  ا با  :  ا با  ملک
بابارلما  خیابا  الزا  شهدا: آد س ملک

ل حداق)هز نه ها  تغییا  ا با  ش صدش  پاشانه : آش ده شهادا   
(د صد از  ل پاشژه35

ی، ملک به قیمت کارشناسی رسمی دادگستر: آورده سرمایه گذار
هزینه های مربوط به مطالعات، طراحی و نظارت پروژه تا مرحله 

صدور پایان کار، هزینه کامل احداث پروژه بر اساس برآورد هیات
(درصد از کل پروژه65حداکثر )کارشناسان رسمی دادگستری 

رحله پیش توافقنامه ابالغ شده و درم: پیشرفت فیزیکی پروژه
عد ب. تغییرکاربری و اخذ مجوز از سازمان جهاد کشاورزی می باشد

جهاد کشاورزی و 1ماده 1از اخذ مجوز الزم از کمیسیون تبصره 
، نقشه ها تهیه، پروانه ساخت ملک صادر 5مصوبه کمیسیون ماده 

.خواهد شد. و قرارداد نهایی منعقد خواهد شد
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شهرداری باغستان واحد سرمایه گذاری



ظرفیت های سرمایه گذاری شهر باغستان

احداث بیما راا 
تخصصی

ما ز )احداث اتومال 
دائمی خا د ش 
(فاشش خود ش

راماندهی صنوف 
مزاحم شها 

فاشش ما ز احداث 
(  ها پا ما    ها)

منطقه د  مقیاس 
ا 

یاحداث باغ تاالر و مراکز تفریحی گردشگراحداث بازار روز در نواحی مختلف شهر احداث شهر بازی های پیشرفته در مقیاس منطقه ای
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سرمایه گذاری و طرح وبرنامه تشکر امور با 
شهرداری باغستان 


