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 شهرداری اجتماعی های پروژه در توسعه طرح مالی تأمیه های شیوه بررسی

 تهران
 

 مالیی سعید

 ایزاى ساٍُ، ًاصزخسزٍ، حکین داًطگاُ حساتذاری، ارضذ كارضٌاسی داًطجَی

 

 چکیده

استفادُ اس  هالی فزآیٌذی است كِ در آى هذیزاى ضزكت تزای فزاّن كزدى هٌاتع هالی السم تزای ضزكت یا پزٍصُ تا تأهیي

 تأهیيكَچک ٍ تشرگ تستِ تِ ًیاس خَد تایذ هٌاتع  ّای ضزكت. ًوایٌذ هیهٌاتع هالی  آٍری جوعهالی اقذام تِ  تأهیياتشارّای 

هالی هٌاسة ّز ضزكتی ّستٌذ ضاهل ریسک،  تأهیيهٌثع  كٌٌذُ تعییيهالی هٌاسثی را اًتخاب ًوایٌذ. چْار فاكتَر اصلی كِ 

، ایي است كِ، تزای تعییي تْتزیي تیي درایي تَجِ قاتلاها ًکتِ ؛ تاضذ هی گذاری سزهایٍِ افق سهاًی  گذاری سزهایِتاسدُ، هیشاى 

هٌاتع هختلف  ّای ٍیضگیرا ضٌاخت، سپس  ٍكار كسة، اتتذا تایذ ٍیضگی ٍ ضزایط آى ٍكار كسةهٌثع جذب سزهایِ تزای یک 

ق ًیاسّا تا هٌاتع، تْتزیي هٌاتع را تزای ّزیک اس ضزایط گًَاگَى یک ٍ سپس تا تطثی قزاردادهالی را هَرد تزرسی  تأهیي

تستگی دارد.  ٍكار كسةهستقیواً تِ هَقعیت آى در چزخِ عوز آى  ٍكار كسةهطخص كزد. ضزایط ٍ ًیاسّای یک  ٍكار كسة

. جاهعِ آهاری پزداسد هیاجتواعی ضْزداری تْزاى  ّای پزٍصُهالی طزح تَسعِ در  تأهیي ّای ضیَُایي تحقیق تِ تزرسی 

. رٍش تحقیق در ایي پضٍّص تَصیفی تاضذ هیًفز تَدُ  19511تِ تعذاد  جوعاًتحقیق ضاهل كلیِ پزسٌل ضْزداری تْزاى كِ 

اطالعات اس  آٍری جوع. در ایي تحقیق جْت گیزد هیتحقیقات كارتزدی قزار  تٌذی طثقِاست. ّوچٌیي اس ًظز ّذف در 

ًْایی، هحقق اس ضیَُ  ّای حل اُرًتایج تجشیِ ٍ تحلیل آهاری ٍ ارائِ  هستٌذساسیتزای  ؛ ٍتپزسطٌاهِ تْزُ تزدُ ضذُ اس

ٍ فزضیات ًوَدُ است. ًتایج حاصل اس ایي تحقیق ًطاى  سؤاالتاقذام تِ تجشیِ ٍ تحلیل  spssافشار ًزمآهاری تا استفادُ اس 

ٍ هطاركت تخص خصَصی دارای اثزی پایذار تز رٍی  گذاری سزهایِكِ درآهذّای ًاضی اس عَارض عوَهی، جذب  دّذ هی

 .تاضٌذ هیاجتواعی  ّای پزٍصُ

 

 اجتواعی، طزح تَسعِ، ضْزداری ّای پزٍصُهالی،  تأهیيهای كلیدی:  واژه
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