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 : طرح مسأله تحقیق (اولگفتار 

تحقیق    تححقپ ریرومقمب میقاقو یققم و        شوبرای االویمش شوتر اتوراض مبتوبی اصوب          71/71/7938منعقوه  در موبر     781در اجرای مصوبه  جسهو    

ض شووترداری اتووراض هوود هناوودد اعوود    11/5/1955مققم    144771/5511   9/9/1929م مققم   /912/111/29گققرو ع لکردققرا  رو اواشققاه  ققکا    

 (7). الپد    شرکت رالد اجدرت    اگذاری امیک مبالبم ه  طرح ال  شتاه گزارش ذ ل اتا    اقه م مش گردد

 راردادهوودی قووبش ارشووعدر    "گووزارش لکسدوورد"   "مبوود ش وقووب ش"محبرهوودی ا ووا گووزارش هوو  شوورح مووذکبر در مصووبه  شووبرای االوویمش شووتر اتووراض هررالووش   

 : گد   ذ ل مش هدشه 1مسحقدت   تکد م هد اأکاه هر مبارد 

 7931ی هررالش اباقق  دم  هد    راردادهدی شترداری اتوراض هود طورا هودی د هور کو  الوق  ر ودبش   تود هواز ا  یونا هوزار ماساودرد ر ودل هوبد    طوش الودبتد                 ( 7

 . ه  هعه منعقه شه  االت

 هررالش مازاض ا طبدش ا ا  راردادهد هد هر دم  د م شترداری اتراض   هبدج  هدی مصبب الدر   شترداری اتراض ( 2

 هررالش اختادرات  د ب ش    ظد   شتردار   شترداری اتراض در لقه  راردادهد   افدهم  دم  هد ( 9

اوزاض ا طبودش ا وا افودهم  دمو  هود    راردادهود هود اختاودرات  ود ب ش شوتردار   وت               هررالش  راردادهدی منعقوه  قاکودهاا شوترداری   شورکت رالود اجودرت   م      ( 4

 مه راض طرا هدی  رارداد 

 اطباق لکسدرد ا ا  راردادهد هد منع مهاخس  کدرکندض د بت   اعدرض مندقع ( 1

 رد خهودرات  دشووش ا  ا ووا  ورارداد هوو  شووترداری ا    هررالوش مبوود ش وقوب ش هکدوودری   گووزارش لکسدورد شوورکت رالوود اجودرت   ماووزاض هببوبگرام  ووددر    هوور      ( 6

 واث ا حراا در اجرای مفدد  راردادهد    ثدر ا تصددی   مدبش مترا  

هررالووش لکسدوورد ککاتوو  راالووت   موود ش در مبتووبی هببووبگرام هوود   ماووزاض هببووبگرام هوودی اأ اووه شووه    اهطوودل شووه  ابالوو  ا ووا ککاتوو  در طووبل د  الوودل   ( 1

 گذشت  
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 : ش و محدودیت های تحقیق و تفحصرو( گفتار دوم
احصوال  گزارش ذ ل هر االدس االوندد   موهارکش کو  در اختاودر هاوأت  ورار گرقتو     اوز اطیلوداش کو  طوش هرگوزاری جسهودت متعوهد هود کدرشندالودض   مطسعواا                  

 : ر م ه  ذکر االت ک . شه  انظام گرد ه  االت

 د ابالو  هرخوش معد  وت هود   الود مد تد   د ا ور شوترداری اتوراض در اختاودر هاوأت  ورار گرقتو              االندد   موهارک موبرد االوتندد در ا وا گوزارش هصوبرت محوه        -1

 . االت

 طعوودا االووندد   مووهارک مووراب  هوود ا ووا احقاووق   افحووک هوواز ا   ض االووت کوو  در اختاوودر هاووأت  وورار گرقتوو  االووت  بووادا توواق   ووت   محووه د ت  موود ش  -9

اطیلودت موراب  ا  جکسو  لوهم دالترالوش هو  هکو  االوندد   موهارک مبجوبد در شوترداری اتوراض    ود  وزد                احقاق   افحک   محه د ت در دالترالش هو  منودهع    

هود   ا هتوت شوکدر هوبدض مراجوع   اقوراد مطسوع ا  مبتوبی   لوهم دالترالوش هو             طرا هدی  رارداد، محرمد   هبدض اطیلدت   موذاکرات مرهوبب هو  ا وا مباققتندمو      

 . د ا  شترداری اتراض مبج  محه د ت مندهع   اطیلدت در دالترس هاأت شه  االتهک    تد  دشش ا  ا تقدل غدب    ت

توواق   ووت   قر ووت کووم، محووه د ت منوودهع   اطیلوودت در دالووترس، ققووهاض هرگب وو  گووزارش در خصووبا ار  وودهش    ظوودرت هوور اجوورای  راردادهوودی مبتووبی  -9

 . د ا ا  راردادهد ا  جکس  محه د ت هدی هاأت در ا جدم ا ا مأمبر ت هبد  االتاحقاق   افحک    از  ببد گزارش هد رالش   وهدهرالش راجع ه  لکسدر

 دامنه تحقیق و تفحص ( گفتار سوم
مصوبه    ا ا گزارش محه د ه  مصوبه  شوبرای االویمش شوتر اتوراض   دامنو   ض  ورقدا در واطو  هررالوش مبود ش وقوب ش   گوزارش لکسدورد  راردادهودی موذکبر در               

 . احقاق   افحک االت

 : قراردادهای موضوع تحقیق و تفحص( فتار چهارمگ

 راردادهودی منعقوه  قاکودهاا شوترداری اتوراض هود طورا هودی د هور کو  الوق  ر ودبش   تود هواز ا  یونا هوزار ماساودرد ر ودل هوبد                     :  رو اواشاه تأمین مالو( 1

 . مش هدشه 2  7ققر   رارداد مبالبم ه  قد ند س  2االت محه د ه  
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 7معور ا هو  قد نود س     مقالو رقر    شقاه  قهراو ه تهقروب      مموفقتنامق  تقأمین  احوت لنوباض    77/8/7988موبر    116447/8811ر  هود شوکد    رو اوا و ل

 111/26ای هو   منعقوه   طوش ابحد او     بنیقاا تاقا ب سق ا        قهراو ه تهقروب  الودل هواا    1ماساودرد ر ودل   هورای موهت ووهاک ر       111/21االت ک  در الق  

 (8).   االتماسادرد ر دل اقزا ز  دقت

مموفقتنامق  سق ا  راسقاو وب وقققسال وسقسمو    قهراو ه تهقروب ا  ووقروه رقر             هو  لنوباض    9/9/7939مبر   273/711/39/6هد شکدر    رو اوا ا م

   اکوش ا   ماساودرد ر ودل  کو    11/211االوت کو  هود مبتوبی اجورای یور    هودی لکرا وش شوتر اتوراض در الوق              2مبالوبم هو  قد نود س     شاه لکروقو  هر تهروب

هزار ماسادرد ر دل هصبرت  قهی ابال  شوترداری اتوراض یرداخوت موش گوردد   اببود ش اوأماا مودبش ا وا یور    هود ابالو  هناودد اعود ض الوپد  کو                   711 ض ه  مبسغ

 (8). الدل منعقه گرد ه  االت 4ا  محل مندهع غار قهی هد اباقق شترداری اتراض  برت خباهه یذ رقت، هرای مهت 

   7939 -7931ماساوودرد ر وودل هوورای هوود    موود ش     111/91در الووق   21/71/7939مووبر   7764181احووت شووکدر  هوودی   ولحا یقق  2ر  اجووه  وورارداد اخاوو 

 .  (74) از مش هدشه  7934 -7938ماسادرد ر دل هرای هد    مد ش  111/21در الق  ( هر د  در  ک ر  )  21/71/7939مبر   7764187

 : قراردادهای کارگزاری( 9

سقققانماب ومقققست   م قققت س  قاکووودهاا  21/72/7931موووبر   79122711   26/77/7939موووبر   77721871د  ققووور   ووورارداد احوووت شوووکدر  هووودی 

هنودم   تکرق  ومقست  و قر ا   قر  شقا   برقامق  شقاه  قهراو ه         اوز منعقوه شوه  االوت کو  مبتوبی   تود         ممس   ولتیا ه ثقامن    هراو ه تهروب 

 وگذو ه ومقست بق  تاقا قو تمسقز سقانماب بقر مینقاه وقا ورا   وا سقانه بماوق   یرقققاه بقر             ، ریدا وب  هراو هت می  مطالیا   شترداری، 

هوبد    وقا گرو ه مبتوبی ا وا  راردادهود،    . موش هدشوه     ه رست شاه مارفو  ا  تاا قو   وا سانه  رقب تاقا قو ون  قهراو ه بق   قم    یرقققاه      

بغد ووت  7/72/7934موود  ا  اوودر    79 وورارداد کوودرگزاری  ا ل هوورای مووهت . مهووتقل   مجووزا مووش هدشوونه 2   7د نوود س   ا ووبرا ا   راردادهوودی اووأماا موودبش  وود ق 

 (76). منعقه   قد ه الق  ر دبش مش هدشنه 23/6/7936بغد ت  7/7/7936مد  ا   6  د مش هرای  23/72/7931
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 :قراردادهای واگذاری در قالب طرح سه شهید( 9

سققانماب ققوور   وورارداد قاکوودهاا  94در  دبوو  طوورح مبالووبم هوو  الوو  شوتاه  اووز در  دبوو   7936اوود  اکوو   7937طووش الوودبتدی ری اتووراض  اگوذاری اموویک شووتردا 

 وبرت گرقتو  االوت   ارابودطش      7936ابوش   7937طوش الودبتدی     اههوت  هو  الوپد  یدالوهاراض     به قان بناگ قتر    شورکت   ومست   م ت س   هراو ه تهقروب 

ماساودرد ر ودل مسوک  اگوذار شوه  االوت کو  مبسوغ          2191طوش مجکوبی  راردادهودی موذکبر جکعودا      .    د  راردادهودی کودرگزاری  وهارد    2   7ه   راردادهدی قد ند س 

هواز ا  یونا هزارماساودرد ر ودل هوبد    موش ابا وه در         هود در ا وا  دبو    االکش   تود ککتور ا  الوق  یونا هوزار ماساودرد ر ودل االوت   بوادا ار ش  ا عوش  اگوذاری           

 .(78)، (22)قاق   افحک هدشهشکبل اح

 : یافته های تحقیق و تفحص( گفتار پنجم

 :9و  1ارزیابی کلی قراردادهای تأمین مالی موسوم به فاینانس  -1

  ا  ا ووا جتووت مباققووت  دمو  هوودی مبالووبم هوو    "هوو  اباقوق چنووه اراد  در ا جوودد  ووک اثور وقووب ش اطوویش مووش شوبد    " ققرو اوا"گرچو  در اعباوور وقووب ش  . 7-7

امود   هو  در خصوبا  راردادهودی قوبش ابوذکر  شوددر االوت االوتفدد  ا           . اسقوش کورد  «  ورارداد »را هد ابج  هو   ثودر وقوب ش متراو  هور   تود هد هوتش         2 7قد ند س 

هودی منعقوه  ابالو  شوترداری اتوراض      ظودهراا ا وا جدهجود ش مفتوبمش لدمها و    هود ا وا اصوبر کو  مباققتندمو           . االوت  " رو اوا"ی ه  جد "مموفقت قام "مفتبم 

 (8).  اد ی ه  اصب   شبرای االیمش شتر اتراض  هار ه  برت گرقت  االت

د  خودام ار باودس الوپد  هود اورک اتور فدت مند صو  ا جودب موش          الق  مبسغ  راردادهدی مذکبر    اگذاری اجورای یور    هودی لکرا وش شوتر اتوراض هو   رارگو        . 7-2

ادا کوورد در اجوورای تووباه    مقووررات  وودظر هوور معوودمیت شووترداری اتووراض،  راردادهوودی مووذکبر هوو  اأ اووه   اصووب   شووبرای  االوویمش شووتر اتووراض هرالوونه  بوو  

 . شه مبجبد  اهتمهتنهی دال هر ا ند  ا ا  راردادهد ه  اصب   شبرای االیمش شتر اتراض رالاه  هد

در لواا وودل مددابودت مبجوبد در شوترداری اتوراض مرهوبب هوو         . ا وا  راردادهود در شوترداری اتووراض  دقوت  توه      ق قه  و ق   هورغم یاهاوری هودی   ودد     . 7-9

کوو  هوورد   14/5/1955مموفقتنامقق  مققم      91/4/1955تموفقنامقق  مققم  هوور  جووبد د  مووتا متفوود ت هوود لنوود  ا  7اهوویق  وورارداد مبالووبم هوو  قد نوود س 

 . مش هدشنه دربت دارد 7مبالبم ه   رارداد قد ند س 



11 
 

هواا شوترداری اتوراض   هناودد اعود ض الوپد  منعقوه شوه  االوت امود در ا وا مباققتندمو  هود طورا هودی                 2   7گرچ  د  ققور   ورارداد مبالوبم هو  قد نود س      . 7-4

 :   رارداد  هطبر د اق معاا  ته  االت

االوت، اموود در   بنیقاا تاققا ب سقق ا      رو گققا  تققاتن واقییققا، تهقروب   ققهراو هشودمل   سقق   ققر  وورارداد  اجوه   91/1/7988هور االودس اباققندموو  موبر     

 رو گقا  سقانقاگو   ، تهقروب   قهراو ه  ورارداد شودمل چتودر طورا متوتکل هور        71/8/7988مباققتندم  اأماا مندهع مدبش یر    هودی شوترداری اتوراض موبر      

 . هدشهمش ممس   مالو   ولتیا ه وقصا    س ا بنیاا تاا ب ، تاتن واقییا

بق   قر  نیقر     سق ا  راسقاو وب وقققسال وسقسمو       بقین  قهراو ه تهقروب   مباققت  دم    ور  " از  راوت دارد ک   2مقهم  مباققتندم  مبالبم ه  قد ند س 

 .معرقش  شه  االتبنیاا تاا ب س ا   رارداد   ه  لنباض طرا ا ل، طرا د م  هراو ه تهروبهعه ا  معرقش  7؛ امد در مدد  "مناقا مو گراا

 :  ا ا  راردادهد ا   ظر امضدس  از  اجه ا راد ه. 7-1

قکاینقاگو ق قاه اوتقر لی قو  قریحو      هو     قهراو ه تهقروب  در مقودم معرقوش طورقاا  ورارداد طورا ا ل       2ا  اباققندم  مبالبم ه  قد ند س  7ا را در مدد  

بنیقاا تاقا ب سق ا  راسقاو وب وقققسال وسقسمو بق  قکاینقاگو سقرتی  راسقاو            لنوباض کدرقرمود   طورا د م     هو   شا قکو    ق اه اوتر سیا اوا ع

سرلشقدر راسقاو    شوتردار اتوراض      محکقا بقا ر  الییقا    ذکور شوه  االوت؛ امود اباققندمو  هو  امضودی         وکال ولاین قبر منا   مهناس سیا رر یقر فتقا   

  .قرمد ه  کل الپد  رالاه  االت محکا لرو واحره

ش جتوت ا عقودد ا وا    ثد ادا  را  ظر ا  وه د اختادر شتردار اتراض جتوت ا عقودد  ورارداد هودی مودبش، ا وبرا امضودی شوتردار اتوراض  ود  ودام مقودم ا تودض هو  انتود                

 دتو   . االوت داری اتوراض  اوز رالواه     راردادهد کفد ت مش کنه امد ا ا  راردادهد لی   هر امضودس شوتردار اتوراض  ود  ودام مقودم ا تودض هو  امضودس د هور مقدمودت شوتر            

یوس ا  امضودس شوتردار اتوراض   قرمد وه  کول الوپد ، امضودس الود ر مقدمودت شوترداری اتوراض   قرمد وههدض الوپد                2جدب  ابج  ا ند  در  رارداد مبالوبم هو  قد نود س    

 !مد ههدض خبد را انفاذ  کبد  ا هیدالهاراض درج شه  االت    دمبردگدض هد امضدس  رارداد مراا  مکضش ه  امضدس مقدمدت مدقبش   قر

 . هه تش االت امضدس مقدمدت مدد ض شتردار اتراض ذ ل امضدس شتردار اتراض  دقش مهئببات شتردار اتراض در خصبا ا ا  راردادهد  اهت
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قد وه   7ودبادو  مباققتندمو  قد نود س     هطوبر م ودل در  . ا ا  راردادهد هسحود   حوب   هودرش  دهالوت  بوبد     ا  ابهوبی هکد نوه    دهود ش ابعاوت  کوش کننوه           . 7-6

الودل هعوه منعقوه     1/4کو  اقر بودا    2هر گب   مقهم  اوبجاتش متضوکا ذکور اهوهاا   تور رت هودی ا عقودد  ورارداد االوت امود در مباققتندمو  مبالوبم هو  قد نود س               

ا وا امور دربوت هور ا وا دارد کو   راردادهودی        . گوردد موش  شه  االت طش مقهمو  ای  بوب هو   وبرت  ود ک ابجاتوداش در راهطو  هود تور رت ا عقودد  ورارداد ارااو              

 .  مذکبر دقعتدا   هه ض یاز  مان  ا  البی مراجع    د اقرادی در شترداری اتراض  د الپد  یدالهاراض ا قیب االیمش اتا    انظام شه  ا ه

تفدد  ا  مفودهام غاور وقوب ش    اوز لبودرات غاراوصصوش         د ت در قحوبا   محتوبای  راردادهودی مبالوبم هو  قد نود س   ابحد او  هودی مرهبطو  متضوکا االو           . 7-1

هکهوبض الود کدر  ود ک وول اخوتیا، لوهم یواز هانوش مرجوع  ظودرت   کنتورل             از  جبد کدالتش هدی وقوب ش   اعدرتودت متعوهد در موتا  راردادهودی موذکبر       

دربوت هور ا وا دار وه کو  لساورغم  جوبد امضودی موه ر کول وقوب ش            . ..اجرای  رارداد، تع  در تکد ت اجراهدی  رارداد، لهم یواز هانوش شورا   قهو   ورارداد        

اتاوو     شووترداری اتووراض ذ وول  راردادهوودی مووذکبر، ا ووا  راردادهوود طبووق ر ال معکووبل ابالوو  ادار  وقووب ش    وود دا وور  مهووئبل  راردادهوود در شووترداری اتووراض  

 . تا    جتت امضدس اراا  شه  االتانظام  ته  ا ه هسد  در قرا نهی خدرج ا  ر ال معکبل هصبرت غارکدرشندالش ا

در لوواا ووودل هوود ابجوو  هوو  شوورب محرمد وو  هووبدض اطیلوودت    . قد ووه مقهموو    در وول اووبجاتش متضووکا اهووهاا ا عقوودد  وورارداد االووت  7 وورارداد قد نوود س . 7-8

؛ امود  قانودا هرخوش ا  ابجاتودت کو  در خصوبا       مذاکرات مرهبب ه   ورارداد  کوش اوباض هوها ا  ا عقودد ا وا  ورارداد    صوه طورقاا را در ا وا خصوبا جب ود شوه             

در سوش  .  هوش موبرد   قد وه مبتوبلات االوت      7در ابجاو   ورارداد قد نود س     -  وقما  وقما و تصقااه   ا  جکسو   -ارااو  شوه  االوت     2دبال ا عقدد  رارداد قد ند س

 و  انتود شوباهه    را نوش دال هور ا ندو  شوترداری        . االوت  هورای اجورای یور    هودی لکرا وش شوترداری اتوراض  اوز در معورض ارد وه           وکیما منقابر مقالو   ظار 

 احت ادثاراصوب   طورح   هود ککبوبد منودهع مودبش مباجو  هوبد  االوت  جوبد  وهارد          7939   7988در الودل هودی    2   7اتراض در  مدض ا عقودد  راردادهودی قد نود س    

، هسدو  جوها ا  هور دباول     بض مترمرهوع الودخت  الود  مرهوبب هو  ا وا الدبتدالوت       ماساو 46هزاریر ا و    94افصاسش اتراض هاتوتر ا اعهادیر ا و   وددر   رکبرداودر وش     

  منودهع مودبش   د هر ا ا  ا عات ک  هد  اجرای ا وا  راردادهود در لکول یور    هودی لکرا وش شوترداری اتوراض اوأماا مودبش  توه  ا وه هسدو  هورلدس   هو  ا وا هتد و                 

ه  االوت خوبد گب ودی ا وا  ا عاوت االوت کو  ا وبرا مبتوبی ککبوبد منودهع مودبش شوترداری اتوراض                دهل ابجتش ا  شترداری اتراض ه  هنادد اعد ض الپد  منتقول شو  

 .   حت  هاشت    ا ا دبال  کش ابا ه ابجا  کننه  دبال  ا عش ا عقدد ا ا  راردادهد هد هنادد اعد ض الپد  هدشه
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ون ظرفیقت شقاه لمقین وورویقو   مقالو سق ا  راسقاو وب وقققسال          وسقتحاا  "هود ابجاو     2  7 ا عات ا ا االت ک   راردادهودی مبالوبم هو  قد نود س     . 7-3

هواا شوترداری اتوراض       "تقأمین مقالو رقر    شقاه لکروققو  قهراو ه تهقروب       "  احوت لنوباض جوذاب     " وسسمو وهت بهیما   تمسا   قهر تهقروب  

اجوورای یوور    هوودی لکرا ووش شووترداری اتووراض هوو   ووبرت  هناوودد اعوود ض الووپد  منعقووه شووه  االووت   در  تاجوو  ا عقوودد ا ووا  راردادهوود هوود اوورک اتوور فدت مند صوو  

اجورای   مودبش هووز خصب وش     هو  لبودرت ر شوا اور در  قرا نوهی موفوش   محرمد و  هو  هتد و  اوأماا           . ا حصدری ه   رارگد  خدام ار بادس الپد   اگذار شوه  االوت  

هرگوزاری  د هصوبرت ا حصودری   هود  اکتوش هودرار ا   اکوت هودی ود ول ا          شوه    اجورای ا وا یور    هو     ا گرد    ر دهوت خودرج   یر    هدی لکرا ش شترداری اتراض 

ا ندو  دالاو    یاتونتدد اوأماا مودبش یور    هودی لکرا وش شوترداری  اتوراض ابالو               دهول ابجو    دتو   . مند ص  ه   رارگد  خدام ار باودس الوپد   اگوذار شوه  االوت     

  ا عقودد اباقوق  دمو  هودی موذکبر در مروسو  اجورا هناودد اعود ض الوپد  ا  اوأماا منودهع مودبش ر م هورای                 یوس ا  شوه  ه  ا عقدد  رارداد  منجرهنادد اعد ض الپد   رقدا 

ا وا امور   . الور هود   د  االوت   (  عنش ابجاو  ا وسش  اگوذاری اجورای یور    هودی لکرا وش شوتر اتوراض هو   رارگود  خودام            )اجرای یر    هدی لکرا ش شترداری اتراض 

هکنظوبر ووذا الود ر یاکد دودراض ا  گرد  و  ر دهووت در        یور    هودی شوترداری اتووراض  ورقدا هو  لنوباض یبشوز         "مین مقالو تقأ "دربوت هور  ض دارد کو  مبتوبی     

اورک اتور فدت    اجرای یر    هدی لکرا ش شترداری اتراض    اداشتا شوترداری هو   اگوذاری ا وا یور    هود هصوبرت ا حصودری هو   رارگود  خودام ار باودس   توم هود              

هناودد اعود ض الوپد  ا  اهتوها  صوهی هورای اوأماا مودبش اجورای یور    هودی              ا عاوت   لکسدورد ا وا اباققندمو  هود  تودض موش دهوه کو          االت   مند ص  مطرح شه  

 .     شترداری اتراض را  هاشت  االت

 راردادهود هناودد اعود ض الوپد  متعتوه       در چودرچبب ا وا  . ا ا  راردادهد هسحد  لنباض  دظر هور اوأماا مودبش یور    هودی لکرا وش شوترداری اتوراض موش هدشونه          . 7-71

( هببوبگرام  لوبارض    اوراکم، یر ا و     )مجب هود   هنکد وه اود در هور مروسو  معوددل     شه  ا  طر ق هد ک لدمول مبوددرت هو  ا جودد  وک خو  التبودری در الوق  مقورر          

قعوودل    ووبرت  تووعات هوودی  یرداخووت ا هوودطش شووترداری اتووراض هوو  درخباالووت هناوودد اعوود ض الووپد  ا ووا خوو  هوود امدوودض  اموویک  اگووذار شووه  ا الووبی  ووددر  

مقوورر شووه  االوت منوودهع مووذکبر   91/1/7988ا  اباققندموو  موبر    7هود  جووبد ا ووا در ا وهامش متقسبد وو  ذ ول ابصوور     .  گوورددیرداخووت یاکد دودراض طوورا شوترداری   

تریققا مرقق    تققروون   م منشققاه  ققاا    ا  ببنیققاا تاققا  ق  ا  ققققاه عنووش یرداخووت هوودی هناوودد اعوود ض الووپد  کوو  االدالوودا غار قووهی ا ووه هوو  لنووباض 

 . مح مال    ام  تهحیحا  رراوتت شاه ققاه ا  فر ع مر  یا تروون مح مال گراا
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 وددر    امویک  اگوذار شوه      ( اوراکم، یر ا و ، هببوبگرام   )هکهناا لسارغم   دو  طبوق  ورارداد مقورر شوه  هوبد هد وک لدمول در هور مروسو  هو  ماوزاض مجب هودی              

درخباالوت هناودد اعود ض در  دبو  ا هودب  هوبت هو  اوأماا مودبش یور    هودی شوترداری ا وهام  کد وه   در یراوب چنواا الود  کدری ا وبرا هناودد                     هصبرت  طعش هود 

امود  ا وه کو  متوکبل الوبد گوردد،      اعد ض الپد     د هد ک لدمل اهتایاش جتت اجورای یور    هودی لکرا وش در اختاودر شوترداری اتوراض  ود یاکد دودر  ورار  کوش داد            

مقورر شوه  هوبد هور گب و  یرداختوش ا  طر وق هد وک هودی لدمول هو  یور    هود متوکبل محدالوب                  91/1/7988ا  اباققندمو  موبر     2در ا هامش متقسبد   ذ ل ابصر  

 . البد اهتایت گردد% 21

 :9و  1سایر ایرادات حقوقی قراردادهای موسوم به فاینانس  (گفتارششم

 قراردادهای تأمین مالی  عدم مطابقت این قراردادها با( 1

اجتاوزات   دا وز قنوش    جورای طروتود   یور    هود  ود خر وه       االدس  راردادهدی اوأماا مودبش االوتفدد  ا  خطوبب التبودری جتوت اوأماا الورمد   ر م هو  منظوبر ا          

د  طورا الورمد   یوذ ر را اوأماا موش کنوه         در ا ا چدرچبب اهتها الرمد   گذار الورمد   ر م هورای اجورای یور     ود خر وه اجتاوزات   دا وز قنوش موبرد  او           . االت

امود در  . دهوه متعد بدا   یس ا   ض طرا الرمد   یذ ر الرمد   در دقتش را ه  هکورا  الوبد مقورر هو  الورمد   گوذار  ود اوأماا کننوه  مودبش هصوبرت  هوطش لوبدت موش              

مقورر شوه  االوت کو  اهتوها   ظورا موهاش         فروینقاه  و  قق   در منعقوه  هواا شوترداری اتوراض   هناودد اعود ض الوپد          2 7مباققت  دم  هدی مبالبم هو  قد نود س   

موبرد درخباالوت هناودد اعود ض الوپد  اود الوق  مبسوغ  ورارداد هصوبرت  طعوش ا  الوبی شوترداری اتوراض هو                 ( اوراکم، یر ا و ، هببوبگرام   )محه د امیک   مجب هدی 

مویک  اگوذار شوه  هود درخباالوت هناودد اعود ض الوپد  هد وک لدمول مبوددرت هو              هنادد اعد ض الپد   اگذار گردد؛ الپس در د  مروسو  هو  ماوزاض مجب هودی  وددر    ا     

 (8). قعدل کردض خ  التبدری  کبد    هصبرت  هطش هز ن  هدی اجرای یر    هدی لکرا ش شترداری اتراض را یرداخت کنه

 . ارداد اأماا مدبش  اهتهه تش االت چناا قرا نهی هد االتد هارد   معکبل  راردادهدی قد ند س منطبق  ببد    ا برا  ر

 یکسویه بودن قراردادها و عدم رعایت غبطه و مصلحت شهرداری تهران( 9

طوش ا وا  راردادهود شوترداری اتوراض مبظو  شوه  االوت هیقد وس  یوس ا            . ا   قطو   ظور اعتوهات طورقاا متوبا ض  اهوتنه       2 7 راردادهدی مبالوبم هو  قد نود س    

در .  اگوذاری امویک   مجب هودی موبرد  اود  هناودد اعود ض الوپد    توم هصوبرت  طعوش   اود الوق   ورارداد ا وهام  کد وه                امضدس اباققندم  هه ض محه د ت  هوبت هو    
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 هوبت هو  اوأماا    ( الودل  1اود   4)مقدهل مقرر شه  هبد هناودد اعود ض الوپد  ا  طر وق هد وک لدمول هصوبرت مروسو  ای   طوش ا هودب مدهد و    ظورا موهت  ورارداد               

هو  ا وا ارااو    ظودهراا در  دبو  هد وطیح اوأماا مودبش موذکبر اهتوها هناودد اعود ض الوپد  امویک   مجب هودی ر م را در                .  وهام  کد وه  مدبش یر    هدی شوترداری ا 

کوورد یووس ا   ض الوق   وورارداد، هوور االودس  اکووت کدرشندالووش ر  ، هوود الکودل اوفاوو  مرهووبب هو  خر ووه  قووهی   هصووبرت  طعوش ا  شووترداری اتووراض در دقوت مووش      

الودل   توم  هود در دقوت الوبد اهوتایت        1 ود 4ای، هود ا هودب مدهد و    طوش     ر م جتت اجرای یور    هودی لکرا وش شوترداری اتوراض را هصوبرت مروسو        مندهع مدبش 

اراابودت  دهوب   موذکبر   لوهم یواز هانوش توکد ت اجورای مندالو  جتوت ا فودی            .  شوه وه  درخباالوت هناودد اعود ض الوپد  ا  الوبی هد وک لدمول اوأماا موش         

اض ادد اعد ض الوپد  وودکش ا  لوهم اوبا ض در اعتوهات طورقاا  ورارداد    دهوب   هوبدض  راردادهود هو   فوع هناودد اعود ض الوپد    هو  تورر شوترداری اتور                   اعتهات هن

 (8).  االت ک  دربت هر لهم رلد ت غبط    مصسحت شترداری اتراض در ا عقدد  راردادهدی قبش ابذکر مش  کد ه

 قراردادهای فاینانس  بروز انحراف در اجرای ( 9

 ،  دتو  متوم لوهم    هد  جبد لهم اطدهق مباققتندم  هدی مذکبر هد االوتد هارد  راردادهودی اوأماا مودبش    وک الوب   هوبدض ا وا  راردادهود هو   فوع هناودد اعود ض الوپد              

در اجوورای  راردادهوودی . ای ا ووا  راردادهدالووتید بنووهی هناوودد اعوود ض الووپد  هوو  اعتووهات مووذکبر در  راردادهوودی قد نوود س منجوور هوور   ا حراقوودت االدالووش در اجوور   

 کوبد   مذکبر هود  جوبد   دو  شوترداری اتوراض در ا فودی اعتوهات خوبد مبوددرت هو   اگوذاری امویک   مجب هودی موبرد  اود  هناودد اعود ض الوپد  هصوبرت  طعوش                     

 هتوت    ظودهراا یرداختوش ا  الوبی هد وک لدمول  ود هناودد          بادا خ  التبدری اأماا هز نو  هودی مودبش اجورای یور    هودی لکرا وش شوترداری اتوراض قعودل           . االت

هکواا امور هو  هور   ا حوراا هعوهی در اجورای مباققتندمو  هودی موذکبر  عنوش کنودر رقوتا  رارگود                .  وبرت  کوش یوذ رد   (  رارگود  خودام  )اعد ض الپد  ه  یاکد دودر   

ارگود  ا  شوتردار اتوراض مبنوش هور یرداخوت مهوتقام هز نو  هودی اجورای یور    هودی             ا   ورارداد   یر الو  اوأماا مودبش   درخباالوت  ض  ر     ( یاکد ددر)خدام ار بادس 

 اگوذاری یور    هودی لکرا وش     هود هناودد اعود ض الوپد        لکرا ش منجر مش شبد ک  شتردار   ت اتراض  از هش ابج  هو  ا وا  دتو  کو  االدالودا هوها ا  ا عقودد  ورارداد         

هود درخباالوت  رارگود  خودام ار باودس مباققوت موش         .موش هدشوه  اوأماا مودبش یور    هودی موذکبر       (ر فدت مند صو  هود اورک اتو   )شتراتراض ه   رارگود  خودام ار باودس    

 . (71) کد ه

ا  یر الو  اوأماا مودبش مبتوبی  راردادهودی قد نود س   چرا وش   چهوب هش مباققوت          ( یاکد دودر )هر چنه مهتنهااش در خصوبا در ول کنودر  گاوری  رارگود  خودام       

درخباالت یاکد ددر جتت یرداخوت مهوتقام هز نو  هودی اجورای یور    هود مبجوبد  اهوت،  بوادا   هو  مهوسم االوت ا ندو  هوم ا وهام  رارگود                   شترداری اتراض هد 
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مهوتقام هز نو    خدام در خر ج ا   رارداد قد ند س    یر ال  اأماا مودبش   هوم مباققوت شوتردار اتوراض هود ا وا امور   هود درخباالوت  رارگود  خودام جتوت یرداخوت               

 . اجرای طرح هدی لکرا ش هر د  مغد ر هد مفدد  رارداد قد ند س   قد ه  جدهت  د ب ش مش هدشنه هدی

در ودبادو  شوترداری اتوراض هکهنودض در     : جهای ا  لهم  جدهوت ا وهامدت موذکبر، مهوأب  متکتور  تود ا  دخبشود نه    ثودر   د بودر متراو  هور ا وا ا وهامدت االوت              

 اگوذاری امویک   مجب هود هو  هناودد اعود ض الوپد  موش  کد وه در قرا نوهی موبا ی  اوز هز نو  هودی اجورای یور    هودی لکرا وش                   اجرای  رارداد قد ند س ا وهام هو    

 . ابال  شترداری   ا  محل مندهع مدبش شترداری یرداخت مش شبد مهتقاکد اگذار شه  ه   رارگد  خدام 

دبش در مقطوع  مود ش خودا شوترداری اتوراض هکزمودض   طوش د  قرا نوه جوها ا  هوم  دوش ا             در یراب هر   چنواا ا حوراا هزرگوش در اجورای  راردادهودی اوأماا مو       

کول یرداخوت   طر ق یرداخت مهوتقام هو  یاکد دودر  عنوش  رارگود  خودام ار باودس الوپد    د هوری ا  طر وق  اگوذاری امویک   مجب هود هو  هناودد اعود ض الوپد  متح                 

 .  بدش  هدی لکرا ش شترداری اتراض مش هز ن  اجرای یر  

هز نو  هودی    در لاا ودل ا ا مبتبی کو  چورا شوترداری اتوراض هود  جوبد کنودر  گاوری  رارگود  خودام ار باودس الوپد  ا   راردادهودی قد نود س   در دقوت مهوتقام                

اری امویک   مجب هود هو     اجرای یر    هدی لکرا ش اجورای مباققوت  دمو  قد نود س را متب و   دورد  االوت   هکهنودض در چودرچبب ا وا  ورارداد مبوددرت هو   اگوذ              

هودی لکرا وش کدشو  ا  ا وا وقاقوت االوت        جوبد قرا نوه د گد و  هد وطیح اوأماا هز نو  هودی اجورای یور            . هنادد اعد ض الپد   کبد  االوت  اوز متووک  اهوت    

ض الوپد  مطورح شوه  االوت مبتوبلش هوش       ک   ا برا مبتبی ککببد مندهع مودبش شوترداری اتوراض کو  در ابجاو  ا عقودد مباققوت  دمو  هودی قد نود س هود هناودد اعود              

در لوواا ووودل قرا نووه قووبش یوورد  ا   دووش ا  هزرگتوور ا الووبس مووه ر ت هوود   قهووددهدی ا تصووددی در شووترداری اتووراض کوو  در یراووب  ض . االوودس   کووذب هووبد  االووت

اووراکم، یر ا وو ، )دبوو  اموویک   مجووب  هراالوودس  ووک طراوووش   هر دموو  ر ووزی وهوودب شووه  چنووه ا هووزار ماساوودرد ر وودل ا  منوودهع متعسووق شووترداری اتووراض در     

 .   هصبرت غار د ب ش ه  هنادد اعد ض الپد  منتقل شه  االت هرمش دارد( هبببگرام

لوبارض  قوهی  وه ر    )ققور   ورارداد  اگوذاری مسوک   مجوب        49شوترداری اتوراض در  دبو      7در اجورای مباققوت  دمو  قد نود س      7939اود   7988طش الدل هودی  

در مقدهول هناودد اعود ض الوپد  هو  االوتندد دقودار ادار         . ماسادرد ر دل  عنش هاتتر ا  الوق   ورارداد هو  هناودد اعود ض الوپد  یرداخوت  کوبد  االوت          26414مبسغ ( یر ا  

ت ا هوودطش ماساوودرد ر وودل هصووبر 21711الوود مدض اموویک   مهووتغیت شووترداری اتووراض هدهووت ا ووا  وورارداد هوود اوتهوودب الووبد اهووتایت مبسووغ   کوول امووبر موودبش، 
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 مود اد یرداخوت شوه  ا  الوبی شوترداری اتوراض هو  هناودد اعود ض الوپد  هو   اکوت الودل             .  را اوأماا هز نو  یور    هودی لکرا وش شوترداری اتوراض  کوبد  االوت         

 (73). ماسادرد ر دل االت 4/6289مبسغ  7988اجرای  رارداد  عنش 

ماساوودرد ر وودل ا  موود اد  2362مبقووق شووه  االووت معوددل   33   38راض طووش الودبتدی  هود یاهاووری شووبرای االویمش شووتر الوود مدض اموویک   مهوتغیت شووترداری اتوو   

 . یرداختش ه  هنادد اعد ض الپد  را ا دب   کبد    هد  یس ههارد

ققوور   وورارداد مبووددرت هوو   اگووذاری اموویک   21شووترداری اتووراض در  دبوو  اعووهاد  7936ابووش  7939 اووز طووش الوودل هوودی  2در اجوورای مباققووت  دموو  قد نوود س 

در مقدهوول مهووتنهاا هوو  دقوودار ادار  کوول امووبر موودبش،   . ماساوودرد ر وودل هوو  هناوودد اعوود ض الووپد   کووبد  االووت 46422  مجب هوود ش هوو  ار ش ( لووبارض  ووه ر یر ا وو )

ا ا مود اد یرداخوت   رهنوده . ماساودرد ر ودل االوت    7939الد مدض امیک   مهتغیت   هو  هناودد اعود ض الوپد  در اجورای ا وا مباققوت  دمو  اوأماا  کوبد  االوت مبسوغ             

 (8).االت ماسادرد ر دل 41123مبسغ  2هدی شترداری اتراض ه  هنادد اعد ض الپد  در اجرای  رارداد قد ند س 

مبقووق شووه  االووت معووددل  33اوود  36در یراووب یووش گاووری هوودی شووبرای االوویمش شووتر اتووراض   الوود مدض اموویک   مهووتغیت شووترداری اتووراض طووش الوودل هوودی   

 . مد اد  اگذاری هد ه  هنادد اعد ض الپد  را ا دب   کبد    هد یس ههارد ماسادرد ر دل ا  93967

ثدهوت موش کنوه     االوت  شوه  یرداخوت   2 7مد ادی ک  ا  البی  شوترداری اتوراض هو  هناودد اعود ض الوپد  در اجورای مباققوت  دمو  هودی مبالوبم  هو  قد نود س               مبدبغ

در بی ا   بول طراووش شوه    االدالودا هود هوها دالوت ا وهاختا هور منودهع مودبش شوترداری اتوراض              ک  ا ا  راردادهد هرخیا ظدهر   لنبا تدض در چودرچبب  وک الون   

 .    ا تقدل مندهع لظام مدبش شترداری اتراض ه  هنادد اعد ض الپد  منعقه   ه  اجرا در مه  ا ه

ک   مجب هودی شوترداری اتوراض هو  هناودد اعود ض الوپد         گرچ  هد هر   ا حراا در اجرای  راردادهودی اوأماا مودبش موذکبر لسوش ار وبل موش هد هوت  اگوذاری اموی          

مول شوترداری   متب     مباققت  دم  هودی قد نود س منعقوه  هواا شوترداری اتوراض   هناودد اعود ض الوپد   اوز ا دبو     ود قهو  موش شوه ه، امود در ا وهامش  دهول اأ                  

  در  تاجو  یر الو   اگوذاری امویک   مجب هود  شوترداری اتوراض هو  هناودد           اتراض هاچ ا هامش در راالوتدی ا دبو   ود قهو   راردادهودی قد نود س هو  لکول  اود رد          

مهوأب    توش غودمر اور موش گوردد کو         . (32  براجسهو  8هنوه )   ید ودض د ر  موه ر ت شوتری هکهنودض ادامو   دقتو  االوت        7936الودل  ارد بتتت اعد ض الپد  اد 

هناودد اعود ض   ه  ا ا  دت  ابجو  شوبد کو  مقدمودت مهوئبل در شوترداری اتوراض هورغم   دو  در جر ودض قرا نوه ا تقودل    اگوذاری غار ود ب ش امویک   مجب هود هو                   

مجب هود هو  هناودد اعود ض الوپد  را اهوتال   اهور ع        الود ر    الپد  هبد  ا ه امد    انتود متعورض  ض  توه  ا وه هسدو  هورلدس هود الوبس  اوت قرا نوه  اگوذاری امویک             
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ای االوت کو  در ید ودض هور مود  انظوام   هو  امضودس  کد نوهگدض الود مدض امویک   مهوتغیت شوترداری              مهوتنه ا وا اقصوار  براجسهو  هودی الو  جد بو        . ا هکرد 

اجسهودت هود هوها االوتکرار هوتواهض هو  جر ودض ا تقودل  اگوذاری امویک             اتراض،  کد نه  هناودد اعود ض الوپد     کد نوه  شورکت کودرگزار رالواه    طوش ا وا  بر         

شوه  االوت   در   موش مجب هد مبدبغ هههش  دشش ا   اگذاری امویک   مجب هود هو  شورکت کودرگزار هو  وهودب هوههددری هناودد اعود ض الوپد  منظوبر   ظودهراا اهوب                 

شوه  ا  الوبی هناودد اعود ض الوپد  قوراهم موش گرد وه کو  مجوهداا اود الوق  مقورر مدهد و                 یراب ا ا اهب   وهدب  بری ا وا امدودض هورای شورکت کودرگزار معرقوش      

ا وا مدود ازم غار ود ب ش کو  هورای چنوه الودل اوها م داشوت  االوت مبجو  ا تقودل غاور  ود ب ش امویک                . ا  شترداری اتوراض در دقوت دارد   (هبببگرام) امیک   مجب 

 (1. )ض ه  هنادد اعد ض الپد  شه  االتر دل ه   اکت  ض الدبتد ا  شترداری اتراماسادرد   16124ه  ار ش مبسغش معددل  هبببگرام  

   2   7در اجوورای  راردادهوودی مبالووبم هوو  قد نوود س  شووه   توودض مووش دهووه 79/72/7933هررالووش الوود مدض اموویک کوو  منجوور هوو   ووبرت وهوودب رقووع مغوود رت  

هو  هناودد اعود ض  اگوذار      (امویک، لوبارض، هببوبگرام، وبابو ، یرداخوت هودی  قوهی       )ی اتوراض  شوتردار ماسادرد ر ودل ا  منودهع مودبش     723.411ک  هدبغ هر کدرگزاری 

کو  هو  ا وها   هبدجو   دهودل شوترداری       (ماساودرد ر ودل   611/31)ا جودد ا وا وجوم ا  هوههش    . ماساودرد در دقوت شوه  االوت     92.111   در  بدل  ض معددلشه  االت 

لکساودت الوود مدض   هسدو  وودکش ا     ود کدر موهی   الووبس موه ر ت د ر س الوبم   چتودرم موه ر ت شوتری االوت         اتوراض در هکواا الودبتد هوبد  االوت، انتود  تود ههنه        

  . دقت  گر هش هرای خدرج کردض مندهع شترداری هد  الدطت هنادد اعد ض الپد    شرکت رالد اجدرت مباا هبد  االت

 42347 هکبسوغ  هوههش هناودد اعود ض الوپد  هو  شوترداری اتوراض        33االوفنه ک  یوس ا الو  الودل یاهاوری  ا وهام  ا دبو  هرخوش امویک ، طبوق  خور ا  براجسهو             

 .ه   اکت الدبتدی  اگذاری االت ماسادرد ر دل 

 

 : قراردادهای فاینانسدر  (طرف قرارداد) تخلف کارگزار( 7

احصووال اباققوودت الوورمد   گووذاراض طبووق معکووبل   متعوودرا  راردادهوودی اووأماا موودبش  ووک طوورا  وورارداد هوو  لنووباض کوودرگزار لتووه  دار شندالوود ش، جووذب      . 7

 . هکنظبر الطدی اهتایت ه  اهتایت گار ه   د ه  لبدرت د هر متعته اأماا الرمد   االت

خوبد در  قوز کودرگزار متعتوه هو  اوأماا مودبش یور    هودی لکرا وش            اعود ض الوپد   اوز هناودد      در  راردادهدی اأماا مودبش منعقوه  هواا شوترداری اتوراض   هناودد      

هناودد اعود ض الوپد  جتوت کودرگزاری اوأماا مودبش مبجوبد  اهوت           ود ب ش  جوهای ا  ا ندو  مهوتنهی دال هور  ویوات      . شترداری اتراض را ا  طر ق هد ک لدمل هوبد 



18 
 

  در اداموو   ت ققا   ولکققاس میققیناهتووها شوورکت )الووپد  هوو  د هووری  هناوودد اعوود ض اموود در لوواا ووودل ا را در اجوورای  راردادهوودی مب ووبا مهووئببات کوودرگزار ا 

ثد اودا مهوئببات کودرگزار هو  در دقوت امویک   مجب هودی موبرد  اود  ا  شوترداری اتوراض   اکساوک  ود قور ش   تود                . منتقل شوه  االوت  (  سا ت ا   میینشرکت 

راردادهودی قد نود س منعقوه  هواا شوترداری اتوراض   هناودد اعود ض الوپد  هود بحود  شوصوات هناودد              هود اأکاوه هور ا ندو       . هندم هنادد اعد ض الپد  محه د شه  االوت 

 :الیم مش دارد هر د  اغاار قبش اوس  ا  شرا    راردادی االت چرا ک  د ه  ،اعد ض الپد    مبدشرت  ض منعقه گر

هوبد     دهول  اگوذاری هو  غاور  بوبد  االوت، بوذا ا وهام هناودد اعود ض الوپد  کو               ه  لنباض اأماا کننه  مدبش اعتهات  وراردادی هناودد اعود ض الوپد   ودام هو  شووک        

 اگوذار کورد     میقین   سقا ت قا      قروت  ود   مقایرلام  گقر   ت قا   ولکقاس میقین     طش  راردادهدی وق ابعکل کدری اجرای  راردادهدی قد نود س را هو    

 (8). االت اوس  ا  شرا    راردادی    دمبج  االت

رگزاری  اجوه  کد نوهگش هناودد اعود ض الوپد   بد وه  ورقدا هو  یاهاوری اعتوهات شوترداری اتوراض مبنوش هور  اگوذاری امویک   مجب هودی                  لکسدرد شورکت هودی کود   

الوپد  در   مبرد درخباالت هنادد اعود ض الوپد    اکساوک  ود قور ش   تود هنودم هناودد اعود ض محوه د موش شوه چورا کو  ا وا امور مغود ر هود اعتوه ا وسش هناودد اعود ض                      

 . ی قد ند س مبنش هر اأماا مدبش یر    هدی لکرا ش شترداری اتراض االت راردادهد

ثدبوث،  هد ابج  ه   دام هو  شووک هوبدض اعتوهات هناودد اعود ض الوپد  در  راردادهودی اوأماا مودبش   لوهم  جدهوت ا تقودل ا وا اعتوهات هصوبرت  دجود هو  شووک                    

در یوذ رش ا وا امور    اگوذاری امویک   مجب هودی موبرد درخباالوت هناودد اعود ض الوپد             ا هام شوترداری اتوراض   الود مدض امویک   مهوتغیت شوترداری اتوراض        

هودی ر م ا    تود  اوز     الونجش شورکت هودی موذکبر   اخوذ اضوکاا       ض اوورا  شورا   کودرگزاری   التبودر    ه  گور   اجودرت ابکودس مبواا   رالود اجودرت مبواا هوه         

 . اتراض در ا ا خصبا داردمحل ا راد   دربت هر  صبر مهئبرض مرهبط  در شترداری 

قاکودهاا شوترداری اتوراض   هناودد اعود ض الوپد  در موبر           7متعد و  ا عقودد مباققتندمو  مبالوبم هو  قد نود س       ( خودا )شرکت گر    نعتش اجودرت ابکودس مبواا    

، لبووهاخ خارابتووش   ا بوواا ، مهووعبد متووردادیق ققاه مح ققن سقق ااه قیققامبالهوواا  ض . ماساوودرد ر وودل هوو  ثبووت رالوواه  االووت 7هوود الوورمد    71/77/7983

، 7939 الودل ا  . هوبد  ا وه  (  د و  راواس هاوأت موه ر     )  لبوهاخ خارابتوش   ( راواس هاوأت موه ر    )مهوعبد متوردادی   ( موه رلدمل )مه راض  ض محها الوجددی  اود   



19 
 

هناوودد اعوود ض الووپد  هوو  لنووباض کوودرگزار ا  الووبی  7ا ووا شوورکت در اجوورای  وورارداد قد نوود س . در ووه الووتدم ا ووا شوورکت االووت 21اعوود  ش التبوودری ثوودما دار ووه   

 . اجرای اباققدت ه  شترداری اتراض معرقش شه  االت

. ماساودرد ر ودل هو  ثبوت رالواه  االوت       7هود الورمد      7934در الودل   2ارداد مبالوبم هو  قد نود س   هوم هیقد وس  یوس ا  ا عقودد  ور     ( خودا )شرکت رالد اجدرت مباا 

ا ووه، هوود الکوودل اغااوورات در ا بوواا قعوودل ا غوود ش، محکووه شوودهد ش   محکووه جووباهری توودما جوود ش هووبد   مبالهوواا  ض   د وودض محکهرتوود یبررتوود ش، محکووه رتوود

ابالوع  ا تصوددی  ودس هو  الوکت راواس هاوأت        ( هسوه ن  )هو   کد نوهگش ا  گور       مح قن سق ااه قیقا     دی  79/71/7934هاأت مه ر  ه  مبج   براجسه  

تووکندا هوور االوودس . در ووه الووتدم شوورکت مووذکبر هووبد  االووت 21دار ووه   7934مبالهوو  التبوودری ثوودما  اووز ا  الوودل . مووه ر  شوورکت مووذکبر ا تووودب شووه  االووت

هود امضودس موه رلدمل   راواس هاوأت موه ر  در غاودب  دوش ا    تود هود امضودس  دوش             االدالندم     گتش ر   دم  رالکش امضودس االوندد   ا راش اعتوه  ر شورکت موذکبر      

 .  ا  مه راض هکرا  هد متر شرکت معتبر االت

د نود س    دی محها الجددی  اد موه رلدمل گور   اوصصوش اجودرت ابکودس مبواا ا  الوبی هناودد اعود ض الوپد  هو  لنوباض لدمول   کودرگزار اباققندمو  مبالوبم هو  ق                 

هناودد اعوود ض الوپد  شوورکت رالود اجوودرت مبواا را هوو  لنوباض جد توواا گور   اوصصووش اجوودرت        7934توراض معرقووش شوه  االووت، در ا اخور الوودل    هو  شووترداری ا  7

 . هه  شترداری اتراض معرقش مش  کد  2   7ابکدس مباا   کدرگزار اجرای  راردادهدی مبالبم ه  قد ند س 

 زمان امالک و مستغالت شهرداری تهران و موسسه اعتباری ثامن مابین سا انعقاد قراردادهای کارگزاری فی ایرادات ( 1

هنب  خداکو   ادقتو    وهودب قوش مودهاا شوترداری اتوراض   هناودد اعود ض الوپد  در خصوبا ا وا  ورارداد اهوب    هرد وه  االوت                  7در ودباد   رارداد قد ند س ( 7

متعد وو  ا عقوودد ا ووا  وورارداد هوورغم ا ندوو  در اجوورای  .  کووبد  االووت 2م هوو  قد نوود س در ا ووهامش  دهوول اأموول شووترداری اتووراض مبووددرت هوو  ا عقوودد  وورارداد مبالووب 

ا حراقووداش االدالووش متضووکا لووهم اووأماا موودبش یوور    هوودی لکرا ووش شووترداری اتووراض هوو    ووبی یابالووت    ا ووا اموور هوو   ارد شووهض     2   7 راردادهوودی قد نوود س 

ل اعجوو  متوودهه  مووش گووردد الوود مدض اموویک   مهووتغیت شووترداری اتووراض  اووز مهووتقیا هوود ککوود. خهوودرات موودبش   وودد هوو  شووترداری اتووراض منجوور شووه  االووت

هوود اعوود  ش التبوودری ثوودما هوود    21/72/7931مووبر   79122711   26/77/7934مووبر   77721871ققوور   وورارداد احووت شووکدر  هوودی    2مبووددرت هوو  ا عقوودد  

 (77). مبتبی کدرگزاری  کبد  االت
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زاری قاکودهاا الود مدض امویک   مهوتغیت شوترداری اتوراض   د هور اشوودا وقاقوش    ود وقوب ش محوه د هو  ا وا د  موبرد                گب ش ک  ا عقودد  راردادهودی کودرگ   

هاووأت مووه ر  الوود مدض مووذکبر ووودکش ا   ض االووت کوو  درخباالووت اعوود  ش التبوودری   21/77/7934مووبر   77134224اموود مفوودد  براجسهوو  شووکدر  .  بووبد  االووت

رگزاری در جسهو  هاوأت موه ر  الود مدض امویک   مهوتغیت شوترداری اتوراض مطورح   وهو  اصوکام  ض هاوأت ا عقودد  ورارداد               ثدما مبنش هر ا عقودد  ورارداد کود   

  ش هو   مذکبر منبب ه  داشوتا مجوب   ود ب ش ا  هد وک مرکوزی در امور کودرگزاری   متووک شوهض ماوزاض   رد    هر دمو  هودی موه ظر   الونجز ابا ود ش  ض اعود                

 . منعقه گرد ه  االت 26/77/7934هد  جبد ا ا  رارداد مذکبر چنه ر   هعه در مبر  . الد مدض شه  االتاتواک مه رلدمل محترم 

در خصبا ا ا مبتوبی کو  چورا هورغم اصوکام هاوأت موه ر  چنوه ر   هعوه  ورارداد کودرگزاری موذکبر منعقوه شوه  االوت   چو  لودمسش هدلوث اغااور مبتوع                     ( 2

 براجسهوو  هاووأت مووه ر  الوود مدض اموویک   مهووتغیت طووش مووهت چنووه ر    محقووق شووه   وود خاوور مهووتنهی   الوود مدض گرد ووه  االووت     وود شوور ب مووذکبر در  

 .مبجبد  اهت، در ا ا خصبا هاأت مه ر    مه رلدمل الد مدض هد ه یدالوهب هدشنه

دد  وورارداد موذکبر هود الود مدض اموویک      هود  جوبد ا ندو  مبتوبی اباققندموو  موذکبر کودرگزاری هوبد    مبالهوو  التبودری ثودما هو  لنوباض کوودرگزار مبوددرت هو  ا عقو              

نود س اعود  ش   مهتغیت شوترداری اتوراض  کوبد  االوت، امود  دتو  متوم ا ندو  متعد بودا   یوس ا  ا عقودد ا وا  راردادهود هو  الوادش اباقوق  دمو  هودی مبالوبم هو  قد                     

هو  الود مدض امویک   مهوتغیت شوترداری معرقوش  کوبد         را هو  لنوباض کودرگزار   لدمول اجورای  ورارداد موذکبر          روت  سقا ت قا   میقین   التبدری ثدما  اوز  

 . (4)ا ا مبتبی در  رارداد کدرگزاری هعهی  از ادرار   وتش در متا  رارداد ههاض اصر ح مش گردد. االت

بدشورت  ی منعقوه   در خصبا  راردادهدی کدرگزاری هوم هو  الوادش  راردادهودی اوأماا مودبش لساورغم ا ندو   ورارداد هود ابجو  هو  شوصوات طورا   هور مبنودی م                

جدبو  ا ندو  در ا وا    . شه  االت    اعتهات  راردادی  دام ه  شوک هوبد  االوت  بوش ا وا اعتوهات هو  ثدبوث  ود شورکت رالود اجودرت مبواا منتقول گرد وه  االوت               

هو  ا تقودل اعتوه موذکبر       هوبت  ققر  هم مراا  ا تقودل اعتوه کودرگزار موبرد یوذ رش الود مدض امویک   مهوتغیت شوترداری اتوراض  ورار گرقتو  االوت    و  انتود               

هسدوو  شووباهه ووودکش ا  ا ووا مووش هدشووه کوو  شوورکت رالوود اجوودرت مبوواا در اجوورای لکساوودت هد ووطیح کوودرگزاری متووکبل ککوودل مهوودلهت       التراتووش  تووه  ،

 اگووذاری اموویک   مجب هوود هووه ض اخووذ تووکد ت  دموو    هوواز ا  الووق  مقوورر، ا تقوودل  طعووش االووندد . شووترداری اتووراض   الوود مدض اموویک   مهووتغیت هووبد  االووت

م کساوو  درخباالووتتدی شوورکت مووذکبر ققوو  هوود ارالوودل  ووک ققوور   دموو  لووددی   تووم هطووبر الوور ع   خوودرج ا  اتوور فدت مرالووبم   هووه ض   اموویک   مجب هوود   ا جوود
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الو  جد بوو   ماسادردابمووداش  هعضوود چنه وه  کبچوک اور ا الکوودل کنتورل    ظوودرت   ا جودم اهووب   وهودب هودی  ووبری هود ا ووا شورکت در  دبوو   وبرت جسهودت          

  الوورا جدم دخوول   اصوورا در  ووبراتدی موودبش   گووزارش وهدهرالووش متضووکا لووهم ا عدوودس هووههش هوودی ود وول ا   داجدرت   تووم هوورر ی الوورهرگتدی شوورکت رالوو

اتوراض هود    اگذاری امیک   مجب هد هو  هناودد اعود ض الوپد  ا  طر وق کودرگزار هکهوش دربوت هور  جوبد هکودهنهش کدمول قاکودهاا مهوئبرض مرهبطو  در شوترداری                 

کد ودل   اد  ود کر وه ر الوبز هورای  ض شورکت در شوترداری اتوراض در راالوتدی ا جودم اموبر هد وطیح کودرگزاری دارد    ا وا امور                شرکت رالد اجدرت مبواا   ا جودد   

هوتغیت  کدش  ا  دبال ا عقودد  راردادکودرگزاری هود مبالهو  ثودما   معرقوش شورکت رالود اجودرت هو  لنوباض کودرگزار ا  الوبی  ض مبالهو  هو  الود مدض امویک   م                 

 (76). (9)التشترداری اتراض ا

 

 :تخلفات و سوء جریانات احراز شده در تحقیق و تفحص( گفتار ششم

 : های فاینانستخلفات مربوط به انعقاد قرارداد( 1

معودمیت    شوکبل  هوبد    هو  لنوباض لقوبد مودبش در لوهاد        ا   ض جتوت کو   اجوه  ثودر وقوب ش      2   7الوبم هو  قد نود س    بهد اأکاه هر ا ندو  مباققوت  دمو  هودی م    

ققوور   وورارداد اوسفووداش هوو  شوورح ذ وول  ووبرت  2در جر وودض ا عقوودد ا ووا  مووش گووردد الوویممووش گار ووه شووترداری اتووراض  وورار  شتووبی مقووررات موودبش   معوودمیامب

 : یذ رقت  االت

 : عدم اختیار قانونی شهردار و قائم مقام ایشان در انعقاد قرارداد( 1-1

  مبالهودت   شورکت    ووه د اختاودرات شوتردار اتوراض جتوت اصوب     ا جودم معدمسو  هود   اراود و  هود           شوترداری اتوراض    7988بدجو  الودل   ه 79هکبج  ابصور   

هبدجو    79هور االودس ابصور      .هوبد  االوت  ( ماساودرد ر ودل   911امویک  )ماساودرد ر ودل    711هدی د بتش، هد دتد   مبالهدت    تددهودی لکوبمش غارد بتوش اود الوق       

شوتردار اتوراض مجوود     مقوررات هکبجوو  هکواا  . اقوزا ز  دقتو  االوت   ( ماساوودرد ر ودل 111امویک  )ماساودرد ر ودل    211اوود الوق   شوترداری اتوراض ا وا ر وم      7939

ار ودم اعاواا شوه  هکبجو  ودوم کتبوش هو  هور  وک ا  معود  اا   موه راض  اووههدی الوتددی                 در وه  11هبد  االت اختادرات مبتبی ابصر  مذکبر را اود الوق    

 ا  جتوت ا طبودش  بنیقاا تاقا ب سق ا     بج  ه  مرااو  موذکبر    ورا  ظور ا  اهتدموداش کو  در خصوبا شوصوات وقوب ش          هد ابذا . مندطق شترداری افب ر  کد ه
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هوود الووق   7ا توودض در ا عقوودد  وورارداد قد نوود س   ض هوود مبالهوودت    تددهوودی لکووبمش غارد بتووش  جووبد دارد، ا ووهام شووتردار اتووراض    وودام مقوودم شوصووات وقووب ش

هبدجوو  الوودبتدی  79در ابصوور  هوودی  ماساوودرد ر وودل ا   ض جتووت کوو  خوودرج ا  وووه د اختاوودرات مقوورر  111/211در الووق   2س ماساوودرد ر وودل   قد نوود  111/21

 (29.)د  االت اوس    مبجه مهئببات االتهرای شتردار    دام مقدم ا تدض هب شترداری اتراض 7939   7988

  :عدم تصویب قراردادهای مذکور توسط شورای اسالمی شهر تهران( 9-1

شوترداری   7939   7988هبدجو  الودبتدی    79ا وا د  ققور   ورارداد هود االوتندد هو  موبخر  ابصور           2   7هد لند ت ه  الق  مبسوغ  راردادهودی مبالوبم هو  قد نود س      

 ود بض اتودایت    16مودد    74 ود بض شوترداری   هنوه    11مودد    3هنوه   7946مصوبب   یهود   اندمو  مودبش   معودمیاش شوترداری     73 مودد   مهوتنهاا هو    اتراض    از

ا  ا وا جتوت ا وهام شوتردار اتوراض در لوهم ارااو         . موش هد هوت هو  اصوب   شوبرای االویمش شوتر اتوراض موش رالواه ه           7911شبراهدی االویمش مصوبب       ظد  

تر اتووراض اوسوو    در اجوورای ا ووا  راردادهوود هووه ض اصووب   شووبرای شوو ا توودض راردادهوودی مووذکبر هوو  شووبرای االوویمش شووتر اتووراض جتووت اصووب      اووز ا ووهام 

 . مبجه مهئببات االت

  :و صالح شهرداری تهران در انعقاد قراردادها هعدم رعایت صرف( 9-1

را منوبب هو  رلد وت  ورق     ویح شوترداری کورد         ا  الوبی شوتردار     مقررات مودبش   معودمیاش  ودظر هور شوترداری اتوراض ا جودم معودمیت           با اا ظر ه  ا ند  

هو  الووب   صوبر در ا ووا اموور ا      االووت   وورق     وویح شوترداری اتووراض رلد وت  تووه    2   7ا عقوودد  راردادهوودی مبالوبم هوو  قد نود س    االوت   در موود حا قاو  در  

  ا  ا وا هودب خهودرات     االوت  شوه  هو  هناودد اعود ض الوپد  منتقول       ا  شوترداری اتوراض    دهول اوبجتش هصوبرت غار ود ب ش    ا ا  راردادهد مندهع   امویک   محل اجرای

بوذا شوتردار اتوراض    ودام مقودم ا تودض ا   ض جتوت کو  هوه ض در  ظور گورقتا  ورق     ویح شوترداری اتوراض                 ،االوت   موه  ی ه  شترداری اتراض  ارد مدبش   دد

 . ا ه کافری    اجه مهئبباتمحهبب مبددرت ه  ا عقدد  راردادهدی مذکبر  کبد  ا ه متوس  

  ی پروژه های عمرانی به قرارگاه خاتم االنبیا سپاهدر واگذار تشریفات مناقصه ترکتخلف مربوط به ( 7-1

 دموو     وواا 97، موودد  7946مصووبب  هوود  اندموو  موودبش شووترداری 4ا  جکسوو  مقووررات موودد     هوور االوودس مقووررات موودبش   معوودمیاش ووودکم هوور شووترداری اتووراض 

 مووش هدشووه 2   7مبوودبغ  راردادهوودی مبالووبم هوو  قد نوود س شووکبل کوو  در  اوورک اتوور فدت در خصووبا معوودمیت لکووه ، 7911معوودمیت شووترداری اتووراض مصووبب 

در ا وا   مکدا االت ک  طرا معدمس    اراود و   ود مبالهو   ود شورکت د بتوش  ود شوترداری هود    ود مبالهودت  اههوت  هو    تود هدشونه   اباقوق طورقاا                  شدر  برا
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 وودمتعاا   در شووکبل مبالهوودت  شوصووات وقووب شد ض الووپد  هسحوود  هناوودد اعوو و اً ؛اموود در موود حا قاوو  .هوو  اأ اووه شووبرای االوویمش شووتر اتووراض هرالووه خصووبا

 . مقررات ارک اتر فدت مند ص  گردد شدمل اههت  ه  د بت  د  تددلکبمش غارد بتش  رار  هارد ک  معدمس  شترداری اتراض هد  ض 

اباقوق شوترداری اتوراض هود     ا ول   ض  وبرت ر م هوبد کو     در  اسقوش کنوام  وتش چند ه  هود اهودمح هناودد اعود ض الوپد  را در شوکبل  تودد لکوبمش غارد بتوش           ثاقیاً

 .االت چناا  ته ه  اأ اه شبرای االیمش شتر اتراض مش رالاه ک   یر    هدی لکرا ش شترداری اتراض هنادد اعد ض الپد  در خصبا اأماا مدبش

دی لکرا وش شوتر اتوراض هوه ض ا جودم اتور فدت مند صو  هو   رارگود           هد ابج  ه  مبارد مذکبر ا هام شتردار اتوراض    ودام مقودم ا تودض در  اگوذاری اجورای یور    هو        

 . االت  دمبردگدض اوس  محهبب مش گردد   مبجه مهئببات 2   7مبالبم ه  قد ند س در اجرای  راردادهدی  ار بادس الپد  خدام

  :تخلف در محرمانه قلمداد کردن قراردادها( 1-1

محرماقق  بقماب و سلقا    مقذوورو  مربقما بق  ویقن مموفققت         دربوت هور    2ا   رارداد مبالبم هو  قد نود س    1  مدد   7ا   رارداد مبالبم ه  قد ند س  4مدد  

 وش شوترداری   کو  لبودرت ا  اوأماا مودبش یور    هودی لکرا       ی موذکبر  ظور هو  مبتوبی   مدهاوت  راردادهود     .   تود دارد  قام  شا   تاها  قرفین بق  لقام وفشقا     

رای ا وا  جو ، محرمد    سکهاد شهض اطیلدت   مذاکرات مرهبب هو  ا وا مباققوت  دمو  هود منجور هو  لوهم جوری اتور فدت  ود ب ش  ودظر هور ا عقودد   ا              مش هدشهاتراض 

مود ع ا  الکودل هد رالوش      ا وا امور    هسدو  ا   ض جتوت کو       قد وه ابجاو  موش هدشوه      راردادهد  و  انتود مغود ر هود ا ول شوفدقات در ا عقودد  راردادهودی مودبش االوت          

 (.8)قرا نه ا عقدد   اجرای  راردادهدی مذکبر شه  االت اوس  محهبب مش گردد   کنترل ظدرت هدی  د ب ش 

شور فش  ودام مقودم   معود ض اموبر منودطق        لاهوش ا  الوبی محکوههد ر  دبابودا شوتردار اتوراض         2  7 راردادهودی مبالوبم هو  قد نود س     : هر   اعودرض منودقع  ( 6-7

شوتردار اتوراض    ودام مقودم        راهو  االوتوهامش    ظور هو   اههوتهش الود مد ش     . ناودد اعود ض الوپد  منعقوه گرد وه  االوت      متدرابا  ه   کد نهگش ا  شترداری اتراض هد ه

 . هد هنادد اعد ض الپد  متکبل اعدرض مندقع هبد  االت  دم هردگدضا قیب االیمش ا عقدد  راردادهدی مذکبر ا  البی  ضالهارادیالپد   هدا تدض 
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  :خلفات مربوط به اجرای قراردادهای فاینانست( 9

  :هااجرای قرارداد کنترل و ارزیابی ،نظارتعدم پیش بینی ساز و کار ( 1-9

هکواا  . یواز هانوش  توه  االوت     هود کنتورل   ار  ودهش اجورای  رارداد    ،هواچ الود   کودری جتوت الکودل  ظودرت       2   7مبالوبم هو  قد نود س     هودی در راهط  هد  رارداد

 دهول    ر د خهودرت   ققهاض مرجوع  ظودرت   ار  ودهش   کنتورل اجورای مباققوت  دمو  هودی موذکبر منجور هو  هور   ا حوراا االدالوش در اجورای  راردادهود                 امر  عنش 

 .  اجه مهئببات کافری   مه ش ا ه ه  شترداری اتراض شه  االت   ا  ا ا جتت امضدس کننهگدض  رارداد ابج 

 :سپاهعدم اخذ ضمانت از بنیاد تعاون ( 9-9

هاهدوهام متضوکا ادساو   ود اعتوه هناودد اعود ض الوپد  هو            2   7قد نود س  مبالوبم هو    در اوسفش  شددر   مغد ر هود  ورق     ویح شوترداری اتوراض،  راردادهودی       

یوواز هانووش  تووه   هوو   ووراوت در ا ووا  راردادهوود د در  بوودل شووترداری اتووراض  اهووتنه   چنوواا امووریاعتووهات  ض هناوود ا جوودم ارااوو  تووکد ت  دموو  هوود دش هدهووت

 . (21)االت

هود قعودل  کوبدض خو  التبودری   هود درخباالوت هناودد اعود ض  هوبت هو   وه ر              االوت  هد وک لدمول متعتوه شوه      7ا   رارداد مبالوبم هو  قد نود س     4-2انتد در هنه 

 . تکد ت  دم  ا جدم اعتهات هنادد اعد ض ه   فع شترداری اتراض ا هام  کد ه

یت   الووتم یووس ا  اأکاووه هوور ا ندوو   اگووذاری اموویک   مهووتغ اووز  2 وورارداد مبالووبم هوو  قد نوود س  2   7ا  هوووز ج ابحد اوو  هوودی شووکدر   1ذ وول ابصوور  هنووه 

 اکوت   کد ت  دمو  در  وبرت اقوزا ز   هناودد اعود ض هو  ارااو  تو      اعتوه مش هد هت متندالو  هود یرداخوت هودی هناودد اعود ض الوپد  هدشوه  ورقدا هو             هدر ا  یابترک    

 . امیک   مهتغیت   التم ابترک    مببف  هدی  اگذاری اشدر  شه  االت

، اوسو  ثد ب و  در ا وا خصوبا ا ندو  هود  جوبد        خوبد  اتعود ض الوپد  هو  ارااو  توکد ت  دمو  هود دش در  بودل اعتوه         هد  جبد اوس  ا با  لهم اصر ح ه  اعته هناودد ا 

 احقاقودت ا جودم گرقتو       جتوت ا فودی اعتوهات اش، هور االودس      هود دش  هو  ارااو  توکد ت  دمو      2 7هناودد اعود ض الوپد  در  ورارداد قد نود س        اسب حش  تکنشاعته 

ماساودرد ر ودل  کوبد      6111انتود هو  ماوزاض    اعود ض الوپد     دمت  دمو  هودی هود دش ا  هناودد    کمبوددرت هو  اخوذ تو     7983شترداری اتراض در الودل   ،مهتنهات مبجبد

 6111هکوودض    مبتنووش هوور ابوود ش در ا ووهامش  دهوول اأموول  ا هتووش . هدشوونه هوود راردادمبسووغ وووها ل اوود الووق   مووش هد هووتهوود تووکد ت  دموو  ا ووا در ودبادوو  .االووت
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 ا  ا وا جتوت  . اهطودل شوه  االوت   اتوراض    هورغم هوههش هناودد اعود ض الوپد  هو  شوترداری         7936 متعد بودا در الودل    اوز  موأخبذ  درد ر ودل توکد ت  دمو  هود دش     ماسا

 . (21)لبامل ذ ره   اجه مهئببات مه ش   کافری ا ه

هرد وه  االوت هسدو  هورخیا  ور ح مفودد  ورارداد،         ا فودی اعتوهات اخوذ     تهدهو  از    انتود توکد ت  دمو  هود دش ا  هناودد اعود ض الوپد          2در اجرای  رارداد قد ند س 

، االوت  در دقوت  توه   ا  هناودد اعود ض الوپد      شدهود   در خصبا مد اد  اکوت امویک، مهوتغیت   الوتم ابتورک   اگوذاری   یر ا و  هود  اوز هاههب و  توکد ت  دمو             

 مبجوه مهوئببات     ی متضوکا اضوکاا ا فودی اعتوه اکتفود شوه  االوت کو  ا وا امور اوسو            هو  اخوذ  دمو  ای ادار    وه  دالتبر   مباققت مقدمودت شوترداری   هسد 

 . (21)االت دالت ا هرکدراض مرهبط  مه ش   کافری

 :سپاهاز بنیاد تعاون  شهرداری بدون تسویه مطالبات خاتم االنبیاء سپاه پرداخت مستقیم به قرارگاه( 9-9

طبوق هنوه اخاور مقورر شوه  االوت در  وبرت لوهم اوأماا  جو             ؛7 ورارداد مبالوبم هو  قد نود س      6ا  مودد    1-6  هنوه   9 را  ظر ا  اعدرض مبجبد قاکدهاا مدد  

شوترداری اتوراض اهتوها  هوبت هو  اهوب   مطدببودت خوبد هود هناودد            ،مباققتندمو    ا  الوبی هد وک لدمول  ود خداکو      خودام ار باودس الوپد      برت  تعات هودی  رارگود   

 جوب  مرهبطو  را مهوتقاکدا ا     ، شوترداری اتوراض   خودام ار باودس الوپد     قوه  هواا شوترداری اتوراض    رارگود      ادهودی مرهبطو  منع  اعد ض ا هام   الپس هر االودس  رارد 

 در مود حا قاو  ا   ض جتوت کو  شوترداری اتوراض هوه ض اهوب   مطدببودت خوبد هود هناودد اعود ض             . یرداخوت  کد وه   خودام ار باودس الوپد     محل مندهع خبد هو   رارگود   

  االوت مرادو  اوسو  شوه    ا      د کوب  خودام ار باودس الوپد     ا  محول منودهع خوبد هو   رارگود       ماسادردابمودض  321مبسوغ   یرداخوت مهوتقام  مباققوت     ه ا هام  الپد 

 (.71)ا ا جتت مهئبرض مرهبط   اجه مهئببات ا ه 

 سپاهواریزی بنیاد تعاون ر میزان مازاد ب (هولوگرام) واگذاری امالک، مستغالت و سهم الشرکه و پروانه( 7-9

 اگووذاری اموویک   مهووتغیت   الووتم » االووت مقوورر شووه  2ابحد اوو  هوودی  وورارداد مبالووبم هوو  قد نوود س  جا  هوووز  1در ودبادوو  مهووتنهاا هوو  ابصوور  ذ وول هنووه 

 درا ووهام شووترداری اتووراض « دخباهووه هووب( یرداخووت هوودی  قووهی   غار قووهی هناوودد اعوود ض الووپد )ابتوورک    یر ا وو  هوود متندالوو  هوود  ار ووزی هنووه شتووم هوووز ب 

ا وا اوسو    توش    . اوسو  هوبد  االوت    هناودد اعود ض الوپد     (غار قوهی  قوهی    ) اگذاری امیک   مهوتغیت   الوتم ابتورک    یر ا و  هود مود اد هور یرداخوت هودی          

 لوهم اوأماا  جوب   وبرت  توعات هودی  رارگود        در  وبرت   7 ورارداد قد نود س    6ا  مودد    1-6هدر ار مش گردد ک  ه  ا ا  دت  ابج  گوردد کو  مهوتنهاا هو  هنوه      

شوترداری اتوراض مدسو  هوبد  االوت  هوبت هو  اهوب   مطدببودت خوبد هود هناودد اعود ض ا وهام                    ا  البی هد ک لدمل  رارداد خداکو   دقتو  اسقوش    خدام ار بادس الپد 
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ا  محول منودهع خوبد ا وهام  کد وه  بوادا شوترداری        الوپد     خودام ار باودس  مبوددرت هو  یرداخوت مهوتقام  جوب  مرهوبب هو   وبرت  توعات هودی  رارگود             الپس 

بی هد وک لدمول  و  انتود در راالوتدی خداکو   ورارداد مبوددرت هو  اهوب             ا  الو  خودام ار باودس الوپد     اتراض هرغم لوهم اوأماا  جوب   وبرت  توعات هودی  رارگود        

قرا نوه  اگوذاری امویک   مهوتغیت،     هو      هود ا  الوبی هناودد اعود ض الوپد       هود  جوبد لوهم اوأماا مودبش یور        مطدببدت خبد هد هنادد اعد ض الوپد   دورد  االوت هسدو     

خودام    هوبت هو  یرداخوت  وبرت  توعات هودی  رارگود          اوز  مهوتقاکدا   ا  محول منودهع خوبد    هکزمودض       یر ا   هد ه  هنادد اعد ض الوپد  ادامو  داد   التم ابترک  

 . د  االتا هام  کب ار بادس الپد 

 موش  کو   مبد ودض  هدجو   یتوت   قوه  هودی  چوک  شوترداری،  خزا و   ا   وددر   هودی  چوک  شودمل )  معتنودهتش   قوه   جوب   کو   دهوه  موش   تودض  مبجوبد  ه  لی   االندد

 اجوورای الودبتدی  طوبل  در(  دارد اختصودا  شوترداری  یاکد دودراض  طسو   اهوب    هو   کو   کوودرگزاری هودی  وبابو    اوز    گرد وه  موش   ار وز  خزا و   وهودب  هو   هد هوت 

 وبرت جسهو     هود مهوتنهاا هو    مجکوبی ا وا یرداخوت    االوت  شوه   یرداخوت  هناودد اعود ض الوپد     هو   اجودرت  رالود  کدرگزاری  راردادهدی   2 7 قد ند س هدی اباققندم 

 اعود ض،  هناودد  ابالو   شوترداری  هودی  یور     مودبش  اودماا  هجودی  کو   االوت  معنود   ض هو   ا وا    . ماساودرد ر ودل هوبد  االوت     411/723- 79/72/7933رقع مغود رت  

 .ا ه کرد  مدبش ادماا شترداری خزا   محل ا  اجدرت رالد شرکت   مذگبر هنادد هرای ک  ا ه هبد  اتراض شترداری مقدمدت ا ا

   .مه ش   کافری ا ه مهئببات مرادباا  اجها هامدت مذکبر اوس  هبد    

  :پرداخت خسارات و جرایم ناشی از عدم ایفای تعهدات بنیاد تعاون سپاه( 1-9

 خودام ار باودس الوپد       هد وک لدمول متعتوه هو  یرداخوت  جوب   وبرت  توعات هودی  رارگود            الوپد   هناودد اعود ض   2   7اجرای  راردادهدی قد ند س  ظر ه  ا ند  در 

 چند هو  هناودد اعود ض   مبالهودت  اههوت   هوبت هو  ا جودم اعتوهات خوبد          »مقورر شوه  االوت     7ا   ورارداد مبالوبم هو  قد نود س      1-2ذ ل  2هبد  ا ه، طبق ابصر  

 2هووز ب ابحد او  هودی  ورارداد قد نود س       4مطودهق هنوه   . «خباهنوه هوبد   خودام ار باودس الوپد      جر کو  هو   فوع  رارگود     % 21کد نه متکبل ندر مبله مقرر ا هام  

یور    هودی لکرا وش    هرگب   خهدرت در اجرای یور    هود کو   دشوش ا  لوهم اجورای اعتوهات طورقاا در یرداخوت هودی مودبش هو   راردادهودی              » از مقرر شه  االت 

 . «  ه  مازاض خهدرت یاز هانش شه  در  راردادهدی یر    هد اأد    ض هرای طرقاا ابزام   ر االت( مندال  هد  مدض هنهی  رارداد)
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ر باودس الوپد    خودام ا بذا هد ابجو  هو  مرااو  موذکبر یرداخوت کساو  خهودرات   جورا م  دشوش ا  لوهم اوأماا  ود اوأخار در یرداخوت  وبرت  توعات هودی  رارگود                    

هو  لنوباض جر کو   ود خهودرت  دشوش ا  اوأخار در اوأماا مودبش یور    هود هو               شوترداری اتوراض   کو   مبودبغش   ا  ا وا جتوت    االوت  متبج  هنادد اعود ض الوپد  هوبد    

 . االت   دالت ا هرکدراض  اجه مهئببات مه ش   کافری ا ه د  غار د ب ش کب یرداخت خدام ار بادس الپد   رارگد 

 بدهی بنیاد تعاون سپاه در گزارش حسابرسی های سازمان امالک و مستغالت حذف ( 4-9

ذ ول   23/72/7932هورای الودل مودبش منتتوش هو        7اجورای  ورارداد مبالوبم هو  قد نود س        مودض گزارش وهدهرالش الد مدض امویک   مهوتغیت شوترداری اتوراض در     

وهو  گوزارش وهدهرالوش     .االوت  هش هناودد اعود ض الوپد  هدهوت  اگوذاری امویک   اوراکم هوبد         هوه  هو  لنوباض   ماسادرد ر ودل  789/4منعدس کننه   6-2-7-7رد   

  هوور االوودس گووزارش وهدهرالووش منتتووش هوو     اقووزا ز  دقتوو  ماساوودرد ر وودل  311/72مبسووغ  هووههش هوو  ا ووا 1-7-7-7ذ وول رد وو   23/72/7939منتتووش هوو  

 ورا  ظور ا  کوم  کود ش هوههش هناودد اعود ض الوپد  در          ؛شوه  االوت   درجاودرد ر ودل   ماس 741/14مد وه  وهودب هناودد اعود ض      2-7-6-7ذ ل رد و    23/72/7934

کویا رد و  هوههش هناودد      7931در ا وهامش  دهول اأمول در گوزارش وهدهرالوش الودل منتتوش هو  االوفنه           دتو   دهول ابجو  ا وا کو       گزارش هدی وهدهرالش موذکبر  

 . (27) اهت هههش  د مد ه  وهدب هنادد اعد ض الپد  ه  الد مدض مبسغش ه  لنباضدرج هاچ متضکا  وهدهرالش مدبش   گزارش االت اعد ض الپد  وذا شه 

 بوادا ووذا مد وه      .اطیلوش در دالوت  اهوت    درج شوه   ود خاور   هوههش هناودد اعود ض الوپد  در  وبرت هودی مودبش شوترداری اتوراض           ا برا ا ند    ددر خصبا 

 ود ارااو      ا وع  متضوکا ارااو  گوزارش خویا      مهوتغیت شوترداری اتوراض     الود مدض امویک   7931هههش هنادد اعد ض در  وبرت هودی مودبش منتتوش هو  االوفنهمد        

  مهووتغیت شووترداری اتووراض   هوود رس    کد نووه  شووبرای االوویمش  هاووأت مووه ر  الوود مدض اموویک ،در ا ووا خصووبا لووی   هوور وهوودهرس  اوسوو   مووز رگووزارش 

 . (27)،(9)ا ه مه ش   کافری  اجه مهئببات شتر اتراض

 : باالدستی عدم اعمال نظارت در خصوص این قراردادها از سوی مراجع نظارتی( 4-9

  معسوبم  اهوت چند هو  اعتوهات      کوش هدشوه    ورارداد   2مودد    ذ ول مرجعش جتوت  ظودرت هور اجورای اعتوهات طورقاا  ورارداد        متضکا  7هر چنه  رارداد قد ند س 

مهوئببات ا باو     ا  ا وا هدهوت  کدالوتش االوت      قوک    ا  ا وا جتوت  ورارداد موذکبر  اجوه       ت  ادساو  چاهو    قور شوه  ا  الوبی طورقاا    ورارداد   2مبتبی مدد  

کو  معد  وت مودبش   ا تصودد      2 ورارداد قد نود س    دا  هووز   9شوتردار اتوراض    ودام مقودم ا تودض االوت امود مهوتفدد ا  هنوه            عنوش متبج  امضدس کننهگدض  ورارداد  

هکواا  ورارداد کو  ادار  کول اموبر مودبش   اموبال شوترداری          6ا  هووز   72ای اباقوق  دمو  معرقوش کورد    هنوه      شترداری اتراض را مهوئبل هکودهنهش اجور    شتری
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د اتووراض را مبظوو  هوو  ثبووت، کنتوورل، اطباووق وهوودهتد   مهووتنهات متووتکل هوو   اگووذاری اموویک   مهووتغیت الوویم  کووبد  االووت، اوسوو  معوود ض موودبش   ا تصوود   

 صوبر در ا فودی  ظافو        ظودرت هور اجورای ا وا  راردادهود   اوسو  ادار  کول اموبر مودبش   اموبال شوترداری در             نتورل کالکودل    صبر در ا فدی  ظافو   درشتری 

 . ت   کنترل   اطباق وهدهتد محر  هبد     دمبردگدض هسحد  کافری   وقب ش  اجه مهئببات ا هثب

 . هش التند ش   لهم ابجو  مراجوع  ظودراش   قرادالوتش  هوبت هو  اوسفودت   الوبس جر د ودت مرهوبب هو  ا عقودد   اجورای  راردادهودی مب وبا االوت                 دت   دهل ابج  

اموویک   مهووتغیت، الووتم ابتوورک    اعووهاد   وددی  منجور هوو   اگووذاری غار وود ب ش   2   7هورغم هوور   ا حووراا االدالووش در اجورای  راردادهوودی مبالووبم هوو  قد نوود س   

هوزر    قهودد   اوسو    ا وا  هواچ گزارشوش متضوکا اشودر  هو  ا وا ا حوراا   هور           ابال  شترداری اتوراض هو  هناودد اعود ض الوپد       (هبببگرام) ر ا   هدی الدختکد شی

یمش شوتر  چوبض شوبرای االو    شوترداری اتوراض   الوم ا  وراالوت   هد رالوش    ود مراجوع  ظودراش هدردالوتش        شوترداری اتوراض   مراجع  ظودراش در ض الود مد ش  ا  البی 

ا اوسفودت  گوب ش ا وا مراجوع چتوم خوبد را هور ر ی چنوا       چند هو   .   تود در ا وا خصوبا مبجوبد  اهوت     اتراض، الد مدض هد رالش کل کتوبر هورغم  ظافو   ود ب ش     

مهووئببات   الوویم هوتووش ا اوسفوودت د ر  مذکبرهوو  مووه ر ت شووتری جه ه کاتبا ووهراقع  36گووزارش هوودی ا ووا  تددهدهعها  اکوو  الوودل  .گهووترد  ای ههووت  هبد ووه

  .هدی   تد اسقش گردد وها ل هد هتش ه  اقددرلکبمش یدالوهبهدشنه

چنووههزارماسادرد منوودهع موودبش  قووه مسک ا جر وودض داراااتوودی شووترداری   ود ا ووا یووذ رقتنش االووت کوو  در شووترداری اتووراض چنوواا اوسفوودت هزرگوش  ووبرت ههاوورد    

اذکر،الووئبال )االوونددمدتبب  شووفدهش بووادا الووت ا دارااووش هوود  اموویک مصووبب ، رادرخصووبا و 6/72/7988مصووبب  خوودرج شبد، هد جبدالادالووت هوودی اهیغووش 

 .میوظ   کاهرددشبرای االیمش شتر در مقدم  دظر درخصبا مکد عت  وهدالات (،احقاق

 دمو  معودمیت شوترداری هدشوه     ا ا هامدت الد مدض هد رالش کل کتوبر  ازاالوندد دهل اوبجتش کو  هرابجو    ودض هو  ا وهامدت غار ود ب ش  هوب ق  د ر دض  ود بض   اواا             

اهیغاوو  ای کوو   مانوو  الوود اوفا  هوودی گهووترد  غار وود ب ش درقوور ش اموویک  شوودل گاووری یر  ووه  اموویک  جووبمش ،هاهد وو  شووهض شووترداری  .میوظوو   کاتووبد

 .اوسفدت گهترد  د هرشه هدمقررات مزا ه   
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  بدون انجام مزایده تهرانغالت شهرداری تسی امالک از سوی سازمان امالک و متخلفات در واگذار(9

هوو  اصووب   شووبرای االوویمش شووتر  7988، االدالووندم  الوود مدض جه هابتأالوواس در الوودل 7981الوود مدض اموویک   مهووتغیت شووترداری اتووراض در الوودل  هوود اتوودال

شووترداری اتووراض  جتت اجوورا هوو  ابالوو  راوواس شووبرا 79/6/7938مووبر  8627/761  ارت کتووبرطش شووکدر  21/9/83یووس ا ادااه وو  مووبر   اتووراض رالوواه    

 . اهیق مش گردد

االدالوندم  موددامش کو   اواا  دمو  مودبش   معودمیاش الود مدض هو  اصوب   شوبرای االویمش شوتر  رالواه ،   اندمو  مودبش شوترداری                   ا وا  71مدد   9هر االدس ابصر 

کو  هور االودس   تود قور ش امویک ا  الوبی        ،    اندم  معدمیت شترداری اتراض میک لکول   التبودر الود مدض امویک   مهوتغیت شوترداری اتوراض خباهوه هوبد          هد

 وهامش خودرج   موذکبر شوتردار اتوراض هورخیا مقوررات   در ا     دوا خباهوه هوبد،  بوادا هود  جوبد ادکاه اصور ح        الد مدض ادهع اتر فدت ا  جکسو  ا  طر وق مزا وه  مک   

هوواا   ارت 34ی شووتر اتووراض کوو  ادالوودل شووبرانش منطبووق هوود مصووبه  ا وویوش   انقاحووش ا  وووه د اختاوودر خووبد االدالووندم  ای را احووت لنووباض االدالووندم  اووه   

هو   اواا  دمو  مودبش معودمیاش     احوت لنوباض     اهیغاو  ای را   اوز  7/77/39اودر     در متعد بود  داد     ورار  مبنود  هیادساو  هوبد  را   هرگتوت    رقوت    در شبرا   کتبر

 حووب  مزا ووه    صوودب معوودمیت   عنووش اتووواک    دموو   معوودمیت شووترداری  اوواا ا ووبلکوو  در  ض  کنووهجتووت ا ووهام ارالوودل مووشالوود مدض اموویک   مهووتغیت 

ا الودل  الود مدض امویک   مهوتغیت شوترداری اتوراض  اوز       . دشوب تردار  ود  ودام مقودم ا تودض شوه    مجود  دا هوت  موش        شو  موه ش  ارک اتر فدت منبب هو   ظور  

    اندمو  معودمیت شوترداری اتوراض در اجورای  راردادهودی        هود  مقوررات   اندمو  مودبش شوترداری      قور غار ود ب ش هود     اواا  دمو    هر االدس ا ا االدالوندم    7934

 .(71)زا ه  ه  شرکت رالد اجدرت مباا   هنادد اعد ض الپد  مش  کد هقد ند س    از  راردادهدی کدرگزاری ا هام ه   اگذاری امیک هه ض ا جدم م

الوود مدض اموویک    هائووت مووه ر  31اوود37کوو  در براجسهوودت ی ا جوودم گرقتوو   اگووذار تدا  ققوور   ا دبوو  چنووه د ر   بوول   شووز مدهوو   خوور ا ووهامدت مووبتم در

ا  موودض  کوو (31دراالووفنه)هاووأت مووه ر  الوود مدض  34 براجسهوو  2ا  طر ووق مزا ووه  درهنووه ا ووهام هوو  اصووب   قوور ش اموویک  وورقد  موونعدس االووت   مهووتغیت

 هووبدض غار وود ب ش  ازمتبجوو الوود مدض مووه راض  بسووش ک ،ثدهووت مووش کنه جکسوو  دراسووش االووت کوو   براجسهوودت  بسووش  توود ش ا   ض  اهووت ا  در  7/77/39اهیغاوو  

  .االدالندم  هبد   دشه  ا ه
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غار ود ب ش هو  الود مدض      اواا  دمو      دت موذکبر، لوی   هور شوتردار اتوراض کو  خودرج ا  ووه د اختاودر مبوددرت هو  اهویق االدالوندم              هه تش االت در راهط  هود اوسفو   

هود رس مرهبطو  کو   وبا اا      وهودهرس       کبد  االت، مه رلدمل   الضدی هاوأت موه ر  الود مدض کو  مبوددرت هو  اجورای االدالوندم  غار ود ب ش موذکبر  کوبد  ا وه            

 .  اجه مهئببات مش هدشنه مراا  را ه  شبرای شترگزارش  درد   نکبد     دد  ری را

 :سایر تخلفات (7

 صدور حواله های کارگزاری غیر قانونی -

مراجع  ه  شرکت هودی کودرگزاری      داری اتراض  رار مش گرقت اد هد ه  منظبر اهب   هههش هدی شترداری اتراض در اختادر طسبددراض شتر وباب  هدی کدرگزاری هرچنه

در موبرد شورکت رالود اجودرت،     . اراا    تد ا هام ه  در دقت  ج   ض  کبد    هعهاا شرکت هدی کدرگزار در مقدم طسبددر مبددرت ه  اهب   وهدب هد شترداری اتراض  کد وه 

د ر متندهتش وباب  کدرگزاری ا  البی شترداری اتراض در اختاودر  ض شورکت  ورار    لسارغم ا ند  ا ا شرکت قد ه طس  ا  شترداری اتراض هبد  االت   بادا هرغم ا ا مقد

وباب  هدی کدرگزاری مذکبر را ه  شرکت هدی کدرگزاری  اههت  ه  هد ک شوتر، هد وک دی    ونه ش کدرکنودض شوترداری       (رالد اجدرت مباا )شرکت ا ا گرقت  االت   

شرکت رالود اجودرت مبواا ماسادردهدابمودض طسو        ل چناا قرا نهی ا ا شه  االت ک  شترداری اتراض در ودباد  ا  ود. اتراض اراا     جب   ض را در دقت داشت  االت

 . هدهت ا ا وباب  هدی کدرگزاری هههددر کدرگزار شه  االت داشت 

هئببات ا ا لکسادت متقسبد   متبج  مه راض   ت هندهرا ا اوس  ابد ش هرای  ه ر وباب  غار د ب ش ه  ذ نفعش شرکت هههددر  عنش رالد اجدرت مباا محر    بذا م

 . الد مدض امیک   ادار  کل امبر مدبش شترداری هرای  ه ر چناا وباب  هدی مبهبم مش هدشه

 :خریدهای انجام نشدهپرداخت بابت -

 7711دهت خر ه الدختکدض مبالبم ه  ر   دم  اطیلدت    از   وباب  کدرگزاری ه( هدببگرام)ماسادرد ر دل  ج   قه   یر ا   الدختکد ش 73111مبسغ 7931   7934در الدل 

 111الدختکدض ر   دم  اطیلدت وه د  مسک در مقدهل ار ش .یرداخت شه  االت مباا ه  شرکت رالد اجدرت 6الد ر امیک  ا ع در منطق  خر ه ماسادرد ر دل هدهت 

  هندهرا ا  ض شرکت هدهت خر ههد ش ک  ا جدم  هاد     جبد خدرجش  هاشت  مبدبغش  ر دل هبد  االت ماسادرد 611هدبغ هر  6امیک منطق  ر دل   ار ش خر ه الد ر  ماسادرد

 .ماسادرد ر دل در امبال شترداری  برت گرقت  االت 171/71بذا اصرا غار مجد  هدبغ هر  . ر دل شترداری اتراض در دقت  کبد  االت ...... 17هدبغ هر 
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   :عدم ثبت معامالت -

یر ا   مرهبب ه  ماسادرد ر دل ا  هههش  1111هد ک شتر هرای اهب   وه د  مباا   رالد اجدرتشرکت معدمس  مسک مبالبم ه  قروزادی هاا  7931در  اک  د م الدل 

  شترداری اتراض الیم مش  کد ه ک  متعد   ا جدم ا ا معدمس  شرکت رالد اجدرت مباا هد ارالدل  دم  ای ه. رالد اجدرت  برت مش گارد در دقتش شرکتهدی ( هدببگرام)

ماسادرد  1111شتر مبسغ  ض شرکت هدهت اهب   هههددری خبد ه  شترداری اتراض ا هام ه   اگذاری مسک مب با ه  هد ک شتر  کبد    مقرر شه  االت ا  ا ا هدهت هد ک 

هد ک شتر  از در اجرای اباققدت مذکبر مبسغ . ا  هههش رالد اجدرت را مش  کد ه ماسادرد ر دل 1111ر دل ه  وهدب شترداری اتراض  ار ز  کد ه درخباالت اهب   مبسغ 

کهر مش گردد  ماسادرد ر دل ه  وهدب شترداری اتراض  ار ز مش  کد ه   ا ا مبسغ ابال  ادار  کل امبر مدبش شترداری اتراض ا  هههش شرکت رالداجدرت مباا 1111

 .  دب  مش شبد بادا هد گذشت وه د  ک مد  معدمس  مذکبر ا

 1111هد ک شتر  از . هد  جبد ا ا ا دب  معدمس  مذکبر ه  شترداری اتراض الیم  کش شبد   مراا  ابال  ادار  کل امبر مدبش در وهدهتدی شترداری ثبت  کش گردد

 تاج  ا ند  هدهت مسک . اری اتراض مسک در دقت مش داردماسادرد  ار زی ه  وهدب شترداری اتراض را اهتایت اسقش   متعد بدا معددل مبسغ مذکبر   البد  ض ا  شترد

 1111ماسادرد ر دل هبببگرام   وباب  کدرگزاری داد  االت   متعد بدا یس ا  کهر  1111مبالبم ه  قروزادی شترداری اتراض  دبدر ه  شرکت رالد اجدرت مباا معددل 

ابال   7938ا ا مبتبی ک  در الدل  .ماسادرد هکرا  هد البد مرهبط  ه  هد ک شتر یرداخت  االت1111ماسادرد  ار زی ا  البی هد ک شتر هدهت اهب   هبببگرام هدی مبسغ 

  اوس  مه راض   ت معد  ت مدبش شترداری   ادار  کل  داردماسادرد ر دل ا  مندهع شترداری  1111دربت هر یرداخت غار د ب ش الد مدض امیک   مهتغیت کت  شه  

 .دت متقسبد   محر  االتامبر مدبش هرای ا ا لکسا

 واگذاری امالک به بنیاد تعاون بدون قرارداد       -

ت قنش   لکرا ش االتفدد  مبرداالتفدد  ه  لنباض کدرخد    الفدبت   الپس محل اجتازات معد   مترمرهع ،92111ه  مهدوت مسک مبالبم ه  طرشت  ار دم ا   ه م

مقرر مش  (ک   تد   رقتدرغارمهئبر   دروفظ داراااتدی لکبمش االت)شتردار   ت اتراض هد  ه ر دالتبر ه  هتد   ا ند  النه هارد 7931در الدل . االتشترداری هبد  

 ر اختادر شرکت رالد اجدرت مباا  ه  ا ا اراا  د الپد  یدالهاراض ا قیب االیمش شبددارد مسک مذکبر هه ض ا عقدد  رارداد   هه ض یرداخت هر  جتش احب ل 

 . رارماهارد
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ا ا  اگذاری هد .  از ه  هکاا گب   هه ض  رارداد ه  الپد  یدالهاراض ا قیب االیمش  اگذار شه  االت22شتاه ماروهانش  ا ع در منطق   مسک مبالبم ه  ارد گد  احب ل

بال متعسق  ه  شترداری خدرج ا  وه د  یوات   اختادرات شتردار اتراض   هه ض که  اجد     اأ اه شبرای االیمش شتر اتراض مصهاش هدر  اایا مندهع   اضااع ام

 . وس  االتمحهبب مش گردد   ا

 تخلفات مربوط به اجرای طرح موسوم سه شهید ( 7

ققوور   وورارداد کوو  قاکوودهاا الوود مدض اموویک   مهووتغیت  94در اجوورای طوورح مبالووبم هوو  الوو  شووتاه   در  دبوو   7936بغد ووت  اکوو  الوودل  7937ا  ا اخوور الوودل 

ماساوودرد ر وودل  اگووذار شووه   2191ه شووه  االووت امیکووش هوو  ار ش شووترداری اتووراض   شوورکت هتهوود  گهووتر  اههووت  هوو  الووپد  یدالووهاراض ا قوویب االوویمش منعقوو 

شوبرای االویمش شوتر اتوراض االوت کو  ذ ول         77/77/7931موبر   9967 دت  جدب  ا ندو  مهوتنه  اگوذاری هودی موذکبر مودد   اووه  مصوبه  شوکدر           . (22)االت

  ککوک هو  الودخت   ابالوع  مهودجه   امودکا موذهبش   هورای         هو  منظوبر گهوترش قرهنو  د نوش، مسوش   ار ش هودی ا قویب االویمش          "هنه ب مقورر موش دارد   

ی اتوراض  هو  شوتردار   "گهوترش قرهنو  د نوش، مسوش   ار شوتدی ا قویب االویمش       »اأماا کهری التبدرات یور    هودی اکسوک دارا وش الورمد   ا وش احوت لنوباض         

حول جدهجود ش التبودرات مود اد هز نو   توه  الود ر رد و  هودی هبدجو            التبدر مصوبب اکسوک دارا وش الورمد   ا وش هر دمو  موذکبر را ا  م        اجد   داد  مش شبد ا محل

 (22).... اد الق  مبسغ هفت هزار ماسادرد ر دل اقزا ز داد     7931مصبب 

 قویب  هه تش االت مصبه  مذکبر  رقدا  دظر هو  اقوزا ز التبودر هبدجو  جتوت اکسوک دارا وش الورمد   ای احوت لنوباض گهوترش قرهنو  د نوش، مسوش   ار شوتدی ا               

احب ول  .  یدالوهاراض ا قویب االویمش  اهوت     در لواا وودل مصوبه  موذکبر  ودظر هور  اگوذاری امویک هو  الوپد          . االیمش هبد    ارابودطش هود طورح الو  شوتاه  وهارد      

 .(22)امبال لکبمش  امیک مذکبرهه ض رلد ت الد  کدر د ب ش  ازمهتبج  رالاهگش االت

 تهران شهرداری مستغالت و امالک سازمان بررسی حقوقی اساسنامه( 1

 اصووکاکدت   موورج در هوورج   احووت لنووباض  اوواا  دموو  موودبش معوودمیاش الوود مدض  اتووه ه  7/77/39 ووه راهیغا  مووبر    2اباققندموو  قد نوود س  هکزموود ش لقووه

 .گارد وقب ش مبرد رالاهگش  رار  ظر ک  االدالندم  الد مدض ا  کنهمش ا هامدت ا تضد

هود ادغودم    "اتوراض  شوترداری  هو    اههوت   هودی  شورکت    هود  الود مدض  الودمد ههش  " لنوباض  احوت  اتوراض  شوتر  االویمش  شوبرای  مصوبه   8 هنوه  هو   هنود  7981 الدل در

 .گردد  مش اأالاس  "اتراض شترداری مهتغیت   امیک الد مدض"شرکت مهدا الدختکدض جتدض   ادار  کل امیک   مهتغیت شترداری اتراض 
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 7988 موود  متوور شتووم   هاهووت اوودر   در اتووراض شووتر شووبرای جسهوو  هتووتکاا   هاهووت   د  هووت در اتووراض شووترداری یاتوونتددی االدالووندم  7988 الوودل در

 .شبد  مش اصب  

االدالووندم  اشووعدر ماووهارد کوو  هد هووتش قترالووت امووبال منقووبل   غاوور منقووبل الوود مدض در ا تقوودل ا  ادار  کوول هوو  الوودختدر جه ووه در اختاوودر  4ابصوور  موودد   -7

 .شبرا  رار گارد 

 .الضدی شبرای الد مدض   هائت مه ر    مه ر لدمل را اماا الد مدض معرقش مادنه  3مدد   4ابصر  -2

 .مهئببات هائت مه ر  در مقدهل الد مدض  کال در مقدهل مبکل االت :  27مدد  -9

 بز م  ار زی کسا  در مه هدی الد مدض در وهدهتدی مجد  ا  طرا شبرا:  21مدد  -4

 .ا در امبال الد مدض در ودم دخل   اصرا در امبال لکبمش االت هرگب   دخل   اصر:  28مدد  -1       

بدووا ،ابالوو  شووبرای شووترجتت کساوو  الوود مد تدی  اههووت  هوو  شووترداری هتصووب   رالوواه    83درالوودل کوو  ااپووش هرمبنوودی االدالووندم    ووت شووتردار 39 الوودل در

 انقاحووش   ا وویوش مصووبه  هوود منطبووق اووه  نش االدالووندم " لنووباض احووت هدلتبدر وود ب ش منجر تووه   34دررقووت  هرگتووت  کتووکدز هوود   ارت کتبرادالوودل  

 .(71) کد ه مش اهیق 7711114/71 شکدر  ه  7939 مد  دی چتدردهم ادر   در "اتراض شتر شبرای

 ذکور  اودر       وهارد  را اتوراض  شوتر  شوبرای  راواس  شوه ، اهویق   اد و   اتوراض  شوترداری  ا راش ر ی   هدشوه   کوش  اتوراض  شوتر  شوبرای  متور  ه  مکتبر االدالندم  ا ا

 . اهت  معتبر 7983 الدل اارمد  د م   اتراض هاهت شتر شبرای در االدالندم  اصب   ادر   لنباض ه   ض 21 مدد  در شه 

هبدجوو  هوودی الوونبااش  ا جددالوودمد   هوودی شووفدقات هرگب وو  قعدباووت خر ووه    هر دموو  الووبم   جکسوو  در ا  مصووبهدت متعووهد اصووکاکدت   اگرچوو  شووبرای یوونجم هوود

هرخووش اظتدر ظرهدمووهلش ا طبوودش اصووکاکدت   هوود ر  وو  اوورک اتوور فدت قد ووس  گرقووت بدووا  مند صوو   کووبد    رامنووبب هوو  ا جوودم مزا ووه     مسووک  کوودر قوور ش 

ی د ر   بوول ر م هبداختاوودرات  وود ب ش مووه راض طووش  دهوورای دا ری  هووبت هوو  رخووهاده  ههووتنهبذا36اوود39 ا ووهامدت شووترداری هوودمقررات  مصووبهدت درالوودبتدی  

 .د ت  رارگاردهررالش  الدبتدی مبتبی احقاق  افحک مبرد 
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 بررسی حقوقی نتیجه( 4

  ووبا اا، وقووب ش،)وووب   هودی مووراب  شوترداری    طووش جسهوودت  مددابودت موتسوو  هود    ظوودرت شوبرا    هراالودس هررالووش هودی هعکوول  موه  درککاهووابض وقوب ش      

هتصووب   شووبرای شووتر رالوواه  االت، االدالووندم  هعووهی  7988مدض اموویک هکد هووت کوو  دراوودر   شتووم متوور هوورای الوود  معتبوور االدالووندم  انتوود (الوود مدض اموویک

 .قد هالتبدراالت7/77/39 اهیغا  مبر 

 جمع بندی گزارش ( 4

 ود ب ش  هد ابج  ه  مجکبل  مطدب  اراا  شه  در گزارش   اوسفدت ذکور شوه   ظور هائوت احقاوق   افحوک هور ا وا االوت کو  اوسو  اقوراد ذ ول مهوتنه هو  موباد                 

 . ی داردمبرد اشدر  محر  االت   ه  االتندد  ض درخباالت اعقا    یاهرد  د ب ش   تد را در مراجع  دبح  ضد ش   هائت هدی رالاهگش ه  اوسفدت ادار

داری هکهناا هرای اوقدش وقبش اضوااع شوه  شوترداری اتوراض   شوتر  هاض اترا وش هود اقوه م دادخباالوت وقوب ش،  جوب    اموبال خودرج شوه  ا  مدبداوت شوتر                

داری اود وصوبل   هود وهو  موبرد ا  اهعودد وقوب ش کافوری   اوسفودت ا       هرگتت شه    خهدرت  ارد جبوراض گوردد بوذا رای    ظور هاوأت هور ا وا االوت کو  یر  وه           

 .  تاج   تد ش مبرد یاهاری  رار گارد

 :تخلفات انجام شده( الف

هببووبگرام    اموویک ، جووب  خوور ج   اتووراض شووترداری هوورای مجوود  غاوور اعتووه ا جوودد    ض هوودی  وو ( 74)   د     ووک قد نوود س هوو  معوور ا  راردادهوودی امضوودی -7

 "تهروب  هر لکروقو شاه رر    ووروه بروه مالو تامین" متقسبد   لنباض هد اتراض شترداری هدی 

 شووتر االوویمش شووبرای مصووبب 88  39 هوودی الوودل هبدجوو  79 ابصوور  هوو  ابجوو  ، هوود  وورارداد امضوودی در شووتردار  وود ب ش   مجوود  اختاوودر الووق  رلد ووت لووهم -2

 .(29)اتراض

  . د بض شبراهد 16مدد   72اقتتدح وهدب شترداری در هد ک ا صدر    ار ز  جب  شترداری در  ض هرخیا ابصر  هنه -9

 مودد   - شوترداری   ود بض  11 مودد   3 هنوه )  وبا اا   ور ح   وک  هو   ابجو   هود  شوه   امضود   راردادهودی  خصوبا  در اتوراض  شوتر  االیمش شبرای ا  مجب  اخذ لهم-4

 (....االیمش شبراهدی ا تودهدت    ظد   اتدایت  د بض 16 مدد  74 هنه -شترداری هد  مدبش  دم    اا 73
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کوو  « امضوودس  وورارداد هوود هناودد اعوود ض الووپد  هووبد  »در  ووبراش کو  در لکوول  « ومضققا  فاینققاق  یقق    ا  بققا سقق ا  راسققاو وب»طورح   لنووباض قر بددرا وو    -1

تقتن  قاب     واا  دمو  مودبش معودمیاش شوترداری اتوراض موش هدشوه            97  واا  دمو  مودبش شوتردار تد   مودد        73منصرا ا  شکبل مبالهدت در مبتوبی مودد    

هود وضوبر اقوراد وقاقوش هود اهوهاا گر وز ا  هرگوزاری اتور فدت  ود ب ش مزا وه    مند صو  در               رو اوا با بنیاا تاا ب س ا  ب   روت شقاه و کقا ه وقا گرو ه   

 . ا عقدد  رارداد

  ظدراش هدی  داشتا ا  چتم دالتهد  ه  د ر هها هد اتراض شتر لکرا ش هدی یر    ه  مرهبب  راردادهدیمحرمد    سکهاد کردض   -6

 شه  امضد  راردادهدی در اتراض شترداری  یح    رق  هکهناا   اتراض معدمیاش شترداری مدبش  دم    اا رلد ت لهم - 1 

 وق غار ما هدی اوفا  دادض در (34-31) کتبر اجتکدلش ا تصددی ابالع  ینجم هر دم   د بض 87 مدد  ابصر  رلد ت لهم -8 

 االیمش شبرای مجسس  71/72/7981 مصبب اقز د  ار ش هر مدبادت  د بض 11 مدد  9 ابصر  رلد ت لهم -3 

 مصووبب مجوود  اووراکم مووه ر ت   اتووراض شووترداری مهووتغیت   اموویک قوور ش   هوورداری هتوور   حووب  الادالووتتدی اعاوواا مصووبه  ا  اوطووش   رلد ووت لووهم -71

 . 76/77/7988 مبر  اتراض شتر االیمش شبرای جسه  ینجکاا   ینجد    د  هت

 مهووتغیت   اموویک الوود مدض االدالووندم  28 موودد ) اتووراض شووترداری مهووتغیت   اموویک الوود مدض امووبال    جووب  درغارمجوود    غار وود ب ش  اصوورا دخوول  -77

 (شترداری

 سقم     اتوراض  شوترداری  هودی  یور     مودبش  اودماا  متقسبد و     قر بدودری  لنوباض  احوت  تهقروب   قهراو ه  قققا   وقم     وممول   ومست تر ج ا  تیاقو -72

 .مباا ابکدس شرکت   مباا اجدرت رالد شرکت  ظار  رارداد طرا البی ا   ا  مارفو وا گرو ه شاه  روت مالدیت   وممول وین ون وستحاا 

 شوه   الوپدری  هور ض  هودی  الورمد      اموبال  ا  گهوترد   مودبش  قهودد    االوتفدد   الوبس  در خوبد  مجکبلو     ور ابال  مقدمودت شوترداری هور     مه ر تش  ظدرت لهم -79

 (کتبری خهمدت مه ر ت  د بض 32 مدد ) شترداری

 اگور    وت کو     منودطق  اموبر    هکودهنهش  معود ض  ابالو   "مققام   قامن " لنوباض  هو    ورارداد هود   االوندد اعتوه  ر        د     وک  قد نود س   راردادهودی  امضدی -74 

   وت  شوتردار  االوت  شوه    وددر  ودوم  هنودهر  لنوباض   بوش اگور   االوت  یاهورد   دهول  لنوباض  جعول  لنوباض  هو   منودطق  امبر   هکدهنهش معد ض االت،  "م امل" لنباض
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 اختاودر  افوب ر    مقودم   ودام  لنوباض  خصوبا  در .))هدشوه  موش  متوسو   الود مد ش  مصوبب  یهوت   جوبد  لوهم    شوترداری   ود بض  14 مودد   ابصر  رلد ت لهم لست ه 

 (( ته  دقت شتر شبرای مصبه  ه   ی

  وود بض 11 موودد  1 هنووه) االووت شووتردار   شووترداری  ظوود   ا  منقووبل غاوور   منقووبل دارا ووش کووردض ادار    وفووظ   هووبد  مووردم اموواا اتووراض شووترداری -71 

 خاد وت  موبارد  ا    محور   شوترداری  امویک    اموبال  وفوظ    ادار  در  ویح     ورق   لوهم رلد وت غبطو      الوبس موه ر ت     کو   (  7/4/94 مصبب اتراض شترداری

 . هدشه مش امد ت در

 االدالووندم   قوور   شووترداری،  وود ب ش   معتبوور معوودمیاش موودبش هوودی  دموو    وواا  شووتر شووبرای مصووبه  مهووتغیت   اموویک الوود مدض االدالووندم  رلد ووت لووهم-76

 شوتر  االویمش  مصوبب شوبرای  غار قد وهالتبدر   معودمیاش   دمو     واا  اهویق   ض یوش  در   امویک  الود مدض  هورای  مصوبب  غاور  قد وه التبودر     االدالوندم   مذکبر   اهویق 

هد گذاشووتا دالووت شووتردار    وودام مقوودم در  اگووذاری هوود رهوود ش ا  اکوودم  اووبد   محووه د ت هوودی مصووبهدت  وود ب ش کوو  الرمنتووأ اکوودمش قهوودد   الووبس      اتووراض

 . (3)جر د دت  ا ع شه  در د ر  مه ر ت شتردار   ت مش هدشه

شووتری لساوورغم  جووبد الوود مدض اموویک   مهووتغیت    اموویک  قوور ش هوورای کوودرگزار هوو  خووت اوفاوو یردا   کوودرگزاری  راردادهوودی ا عقوودد   الووپدری هوور ض-71

   اموویک الوود مدض امووبال   اموویک در غار وود ب ش   غارمجوود  دخوول   اصوورا   شووترداری اموویک قوور ش   خر ووه هوورای الوود مدض ا ووا اتوودال    جووبدی قسهووف 

 .مهتغیت

 طر ووق ا  -7 )اتووراض  شووتر لکرا ووش هوودی یوور    هوودی هز نوو  هکزموودض   د گد وو  یرداخووت دالووتبر   شووترداری موودبش هناوو  هوو   الوونهاا موودبش   وودض احکاوول-78

 هو  ( قد نود س   ورارداد  اجورای  در ار باود  خودام یرداخوت هو  هناودد اعود ض هورای یرداخوت هو   رارگود           طر وق  ا - 2 ار باود  خودام   رارگود   مهتقام ه  یرداخت دالتبر

 . (71)   دام مقدم  ی اتراض   ت شتردار دالتبر

 .کدرگزاری هدی  رارداد د       ک قد ند س  راردادهدی در شه   اگذار هدی اراکم   امیک   مدبش امبر اجرای هر  حاح  ظدرت   کنترل لهم -73
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  ارااو  گوزارش خویا   ینتودض کوردض هوههش هناودد اعود ض الوپد  در           امویک  الود مدض  "ی قابرس "   "ومقین "لنوباض   هو   محببو    ود ب ش   ظد   ا جدم لهم  -21

 ا بوب   مد وه  وهودب    اعود ض در گوزارش خوبد   لوهم درج هوههش        ووذا کدمول رد و  هوههش هناودد       31گزارش هدی وهدهرالش خبد در الودل منتتوش هو  االوفنه     

 . ه  الد مدض امیک هنادد اعد ض 

ابالوو  شوورکت وهدهرالووش اموواا ) 31ککتوور ا  مبسووغ  ا عووش در گووزارش هوودی وهدهرالووش الوودل هوودی  بوول ا   درج هووههش هناوودد اعوود ض هوو  الوود مدض اموویک   -27

 ( محدال 

 شورکت  ابالو  )الوش   ابود ش هود طورا هودی  ورارداد       اعود ض در گوزارش وهدهر   هناودد  هوههش محر  هبدض البس  ات در ا جودم  ظود    ود ب ش در ووذا  دبودر        -22

 (9)(محدال  اماا وهدهرالش

ابالو  موه رلدمل   )« لنقموب وقا گرو   » راردادهدی غارمجود  کودرگزاری هود اعود  ش التبودری ثودما هوه ض هررالوش   اد اوه  ویوات طورا  ورارداد هو               ا عقدد -29

 .(اتراض شترداری مهتغیت   امیک الد مدض  ت 

 شووبرای الضوودی   مووه ر  هائووت   مووه رلدمل بالوو ا)کوودرگزاری  راردادهوودی اصووب     ا عقوودد هوود الوود مدض ا ووسش  ظافوو مدمبر ووت   غارمجوود  الووپدری هوور ض  -24

 (امیک الد مدض

  مند ص    مزا ه  اتر فدت  راردادهد ا عقدد در الد مدض معتبر معدمیاش مدبش هدی  دم    اا رلد ت لهم-21

  الد مدض امیک    اگذاری کدرگزاری دادهدی  رار ا عقدد در الد مدض  یح    رق  رلد ت لهم -26

 الود مدض    شوترداری  هو     ودض   ر د    دمو   توکد ت  اخوذ  هوه ض  مقورر  الوق   هواز ا    مبواا  اجودرت  رالود  کودرگزاری  شورکت    هبببگرام هد ه  امیک  اگذاری -21

 .   شترداری االتلکبمش ک  ا  مصدد ق هدر  دخل   اصرا در امبال  طر ق ا ا ا  مهتغیت امیک

   راردادقد ند س طرا ابال   ار زی مازاض هر مد اد هبببگرام   ابترک  التم   مهتغیت امیک  اگذاری در  رارداد طرا هد ابد ش -28 

 امویک  الود مدض  هو     ودض    خهودرت   ر د    اگوذاری هود     ادامو  ( هود  یور     مودبش  اوأماا  لوهم )مقدهول  طورا  اعتوهات  ا جودم  لوهم  ا  یوس   ورارداد  قه  لهم -23

  شترداری
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  رارداد   راوت رغم لسش اعد ض هنادد اعتهات ا فدی لهم ا   دشش جرا م   خهدرت اخذ لهم طر ق ا  امیک  الد مدض وقبش اضااع -91

هو   رارگود  خودام ار باود      اعود ض  هناودد  اعتوهات  ا فودی  لوهم  ا   دشوش  جورا م    خهودرت  یرداخوت  طر وق  ا  امویک  الود مدض  هو    ود ب ش  غار هدی هز ن  احکال -97

 اعد ض  هنادد   لهم مطدبب   ض ا 

 امیک هدی  اگذاری امر در د     ک قد ند س مفدد اجرای هر  ظدرت لهم -92

  اتراض شترداری مدبش امبر ا جدم وها در  د ب ش  ظد   ا جدم لهم -99

 قد نود س   ورارداد  6هووز  79 هنوه  در مطورح ) د     وک  قد نود س   راردادهودی  خصوبا  در شوترداری  مودبش  وهودهتدی  اطباوق      ثبوت  کنتورل    ظودرت  لهم -94

2 

 الوود مدض  وود ب ش ابالوو  هوود رس) کوودرگزاری  راردادهوودی ا عقوودد ،هببووبگرام   اموویک الوود مدض امووبال   اموویک  اگووذاری در موودبش هوودی خوویا گووزارش لووهم -91

 (امیک

   2 قد نوود س منعقووه   راردادهوودی در کدرشندالووش   وقووب ش  دوودت   اتووراض شووتر شووبرای مصووبهدت  ،مرهووبب هوودی  دموو    وواامووبا  ا  وود ب ش  رلد ووت لووهم -96 

  ض امضدی

 ( اتراض شترداری وقب ش مه رکل   ت ابال ) قد ننس در  رارداد هدی اجرا تکد تالد   کدر ول اختیا    هانش یاز لهم -91

  ( اتراض شترداری وقب ش مه رکل   ت ابال ) قد ند س  راردادهدی در  قه   ار  دهش   کنترل    ظدرت کدر   الد  هانش یاز لهم -98

 الوود مدض هوو  خهودرت   ر د    وورارداد طوورا ابوود ش هود  در الووبس ات هوبدض  محوور    وهودب  اهووب   ا   بوول  ورارداد  طوورا هوود دش هودی   دموو  توکد ت  کووردض   اد -93

 (مهتغیت   امیک الد مدض   ت مدبش امبر کل ابال  مه ر )ا هام  ا ا ا  هبدض منتفع  امیک 

امبر موودبش   وت الوود مدض  موه ر ) امویک  الوود مدض داد    ر د خهودرت هو      وورار طورا  هودی   دموو  توکد ت  اهطودل  هوود شوترداری  مطدببودت    ووبل در مود ع  ا جودد  -41 

 ( امیک

 قانونی مستندات -ب

 (اعز رات) االیمش مجد ات  د بض 677   614-138-194- 111- 133 مباد 
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 مجکووع 71/3/7961 اد اه وو    االوویمش شووبرای مجسووس  28/6/7964 مصووبب کیهبوورداری   اخووتیس   اراتوود موورادباا مجوود ات اتووه ه  وود بض 1 موودد 

  ظدم مصسحت اتواک

 مه ش مهئببات  د بض 2   7 مباد

 مه ش  د بض 997   674 مباد 

  73/9/48 مصبب د بتش معدمیت در ابد ش  اوه  مدد  

 اداری اوسفدت  د بض 8 مدد  91  71-2 هنههدی

   الد ر  با اا   مقررات مراب   7986   7989  ا یودت  17/19/7911 د بض اتدایت  ظد     ا تودهدت مصبب  16مدد   91   8-9هنههدی

 متخلفین:ج

 مهتغیت   امیک الد مدض شبرای رااس   اتراض   ت شتردار -7

 اتراض شترداری مندطق امبر   هکدهنهش معد ض   مقدم  دام  -2 

 اتراض شترداری   ت ا تصدد شتری   مدبش معد ض  -9 

 مهتغیت   امیک الد مدض   ت لدمل مه راض -4 

 مهتغیت   امیک الد مدض   ت مه ر  هائت الضدی  -1 

  مهتغیت   امیک الد مدض   ت شبرای الضدی  -6 

  مهتغیت   امیک الد مدض رالکش وهدهرس لنباض ه  محدال  اماا وهدهرالش شرکت   ت مه رلدمل -1

  مهتغیت   امیک الد مدض   ت  د ب ش هد رس  -8

 شترداری اتراض   ت مدبش امبر کلمه ر -3

 وقب ش   ت شترداری اتراض  امبر کل مه ر-71



41 
 

   اتوراض  شوترداری  امویک    اموبال  خور ج   ض ابوع  هو     گر وزی   ود بض    مودبش    ا تصوددی  قهودد  ا  گهوترد   وجوم داشت کو    وبی    اذلدض هد ه گزارش خداک  در

 هودی  ارگودض    هود  دالوتهد    ینتودض مد وهض   تدا چتوم    " قهره  لکروققو  شقاه  رقر     ووقروه  مقالو  تقامین " قر بد   لبام لنباض ده شترداری مدبش هنا  اضعا 

 . ازجدی هررالش  ابج  دارد  ظدراش

 وودظراض  چتووم ا  ا تصووددی مفدالووه ا ووا کوو   کبد ووه اوویش   د    ووک قد نوود س  راردادهوودی  سکووهاد کووردض محرمد وو  هوود اتووراض شووترداری   ووت مهووئبباا اگرچوو 

 .هدشه  کش اتراض شتر االیمش شبرای    کتبر کل هد رالش الد مدض ا جکس   ظدراش دالتهدهتدیات مهئبب راقع امر ا ا  بش شبد داشت   ه  د ر  د ب ش

   7/9/7911 مصووبب کتووبر االوویمش شووبراهدی ا تودهوودت    ظوود   اتوودایت  وود بض 16 موودد  91    8-9 هنووههدی اجوورای در اتووراض شووتر االوویمش شووبرای

، " ققم و مصققمبا  ووققروه ی ققن ا  تهققروب  ققهراو ه لکردققرا بققر قمققا  " االوویمش،  ظافوو  شووبرای مجسووس  21/8/7986   7989 مصووبب ا وویودت

 مقالو  ومقم   واو   ی قن  بقر  قمقا     قهراو ه    یرمنققمل    منققمل  ومقمول    ون قو  قققاه  او ویقو    سقرمای   وفرویش   واو   ی ن بر قما  "

 خور ج    سالوب  جر د ودت  را  هور ا وا    کوبد  موش  لکول  مب وع  هو   خوبد   ظودراش   ظافو  هو    اگور    داشوت   را قب بق    وب قت   سقانماقهاه  وری    تهروب  هراو ه

 .شه مش ههت  شترداری مدبش هنا  النهاا ه  هدی خهدرت   اتراض شتر دارا ش   امبال

 مفدالوه  یدالووهبی  هد وه    هوبد   مهوئبل   ض   وت  هائوت ر اهو       وق   هو     چتودرم    الوبم  هودی  د ر  در اتوراض  شوتر  االویمش  شوبرای  الضودی  راهط  ا ا در بذا 

 .هدشنه هبد ه شه  هرگز ه  مهئببات ا ا ه    تد هد رای ک  اترا ش شتر  هاض   اتراض اضااع وقبش شترداری در هد د ر  ا ا

 :اظهارنظرهیئت تحقیق وتفحص
 شبرای هدی موتس  گزارش قبش  تدض دادک  هرج  مرج در اصکاکدت گهترد   غار د ب ش ا  هرادذ ل اصکام گار هگدض   مجر دض الد مدض امیک ،ا رااس  هوز

 .الد مدض ادهائت مه ر   مه رلدمل  هد رس  وهدهرس  مه رکل امبرمدبش  غار  لکبمات دارد

ررات   مندقع  غبط  شترداری  ا راد خهدرت قرا اض  خر ج امیک   جب   قهی شترداری ا دالترس، دروجم گهترد   اعدرض  شددراصکاکدت  ا هامدت هد با اا  مق 

 .هبتبح متدهه  ماتبد( هزارماسادردر دل723)
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 طع  امیکش ک  هد یس گرقت   هدایش  اهاهارمه ر ت شتری طش ال    ام الدل گذشت   در دقت هوتش ا مبدبغ  امیک ا  بال الدختکدض ر   دم  اطیلدت  د ا د  

هاا شترداری  اعد ض 7933  قهر العت داشت  ک  طبق  خر ا  براجسه  االفنهمد  (2 7درلکل  راردادهدی قد ند س)،اهعدد   ثدرد  اباققندم (هترح جه ل یابالت)شه

 .ماسادردابمدض مندهع شترداری یس ا الدبادض   اد ته  االت4111الپد  هنب  ادامر  هکازاض

  ا  ارکدض  تصددی ا ا مندهع   تش ههرالتش درک ماتبدک  دا هت  شبدشترداری اتراض هرای ادماا مندهع یرداخت یاکد ددراض متر ا جکس   رارگد  خدام ک ار ش ا

 .شکدر  اقتدد  االتا هد دتد هدالبدالش در هاالتقراض مادرد    فس شترداری   رهدر ا بب  هههش هدی هد دش ه  31اد39امضدسا ا اباققندم  هبد  االت،ا الدل 

دت متعهد مدرر برت گرقت   ا هامدت شترداری دردمر  ینجم  از متندال  هدوجم گهترد  اوسفدت  ببد  االت اوسف ک  هت  هر افحک   احقاق هائت  ظرا ا نر  

 مه راض الد مدض طش  ذ ل اقراد مهئببات بذا.گرددیاهاری جهی ار  د ب ش  الر ع ماتبا ههوتش ا خهدراتد راجبراض  مبج  هد گتت مندهع  امبال  امیک شترداری  

 :ذ ل مقتضش ا هامدت  ضداش  اداری االت بذا  د ب ش مبارد ه  مهتنهمحر   7936ابش شتر بر7939الدبتدی 

 :شهرداری تهران موظف است:الف
رد  مطدبب   کبد   هدابج  ه  امضدسقرمد ههش کل الپد  یدالهاراض هدجه ت هاتتراالتردادا ل  جب   معبض امیک  اگذارشه  ه  اعد ض الپد  راهکرا  هد البد  خهدرت  ا-7

هاری  کبد    تاج  را ظرا ا قیب االیمش در ذ ل اباققندم  هددر برت ادخارا  طر ق مراجع  ضداش   ازمدد ازم مقرردر د بض هبدج  ا طر ق الد مدض هر دم   هبدج  یا

 .ال  مد  ه  شبرا گزارش  کد ه

  تاج  راادید دض ادوصبل  تاج  یاهاری  کد هذاکر   در برت لهم احب ل ا طر ق مراجع  ضداش  وهانش  مسک طرشت را  ازهدجه ت  ا طر ق مرمااالتردادافرجهد  -2

 .ه  شبرای شترگزارش دهه33خردادمد  

ارجدی داد    تاج  را (درمباردمه راض مرهبب)تبری ر دالت جکمهتنهه  مباردهوز البم اوسفدت مه راض   ت را ه  هائت رالاهگش ه  اوسفدت شترداری    ارت کتبر-9

 .ه  شبرای شترگزارش  کد ه
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سدرد  دض هرگب   هدا یح الد  کدرهدی شندالداش  وفظ امیک  امبال شترداری   مب ش مه راض  ابزام   دض ه  رلد ت  با اا  مقررات   ظدرت مهتکر هبت ه  لک-4

 .محه د  مهه د شبدامددض ادرار رقتدرهدی غار د ب ش در  نه  

 :رئیس شورای شهرموظف است:ب
قترالت هوز هفتم  ا ا 21/4/36مصبب مدرر د بض اددبا    ظد   شبراهد 17هدابج  ه  اورا  اوس  گهترد  مه راض   ت شترداری  الد مدض امیک ،  قق مدد  

مرادباا   د ب ش یاهرد   اعقا جع  ضداش معرقش   مره   (ج1هنه) د ب ش هکرا  مهتنهات ( ب1هنه) متوسفاا(اب 1هنه)گزارش راشدمل قترالت اوسفدت  برت گرقت 

 .  جبراض  خهدرت هدی  ارد  ه  امبال لکبمش رااقدتد کد ه 

 


