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B.O.T یک روش سرمایه گذاري مشارکتی است.
B.O.T مخففBuild, operate, Transfer)در این روش که محل انجام . باشدمی) واگذاري- بهره برداري- ساخت

اي در زمین یا محل باشد، سرمایه گذار یا طرف مشارکت یا شریک اقدام به ساخت مجموعهشهرداري میسرمایه گذاري متعلق به 
و انتهاء آن کامال در قرارداد بصورت شفاف مشخص میشود از پروژه بهره برداري نماید، مدت معینی که ابتداءمتعلق به شهرداري می

پردازد و درصدي از در مدت معین که طول دوران مشارکت نامیده میشود درصدي از درآمدهاي پروژه را به شهرداري می. کندمی
یان دوران مشارکت، پروژه را به شهرداري کال منتقل درآمدها را براي جبران اصل و سود سرمایه گذاري  خویش بر میدارد ، پس از پا

.نمایدمی

: نحوه محاسبه طول دوران مشارکت- 

براي محاسبه طول دوران مشارکت فرمولهاي متعددي وجود دارند اماساده ترین فرمول به شرح زیر میباشد کـه در ان همـه چیزبـه قیمـت     
.پایه قرار داده میشودهاي ثابت بوده و قیمت هاي سال اول بعنوان قیمت 

عمل میشـود و در قسـمت دوم فرمـول نیـز سـود الزم      )سرمایه گذار یا میهمان(در قسمت اول این فرمول برگشت سرمایه طرف مشارکت 
.براي سرمایه گذار پیش بینی میشود

1.5* سود ساالنه پروزه/ ارزش سرمایه گذاري طرف مشارکت= طول دوران مشارکت

:B.O.Tانواع روشهاي - 



.مدلهاي مختلفی داردb.o.tروش 

1 -B.O.Tکامل:
% 100کال و ... در این روش، پس از پایان دوران مشارکت ،همه چیز اعم از منقول و غیرمنقول و تجهیزات و 

دوران اصطالحا میگویند سرمایه گذار یا میهمان یا شریک ،در پایان .شهرداري واگذار میشودبه میزبان یا 
.خود را برداشته و مجموعه را ترك مینماید"کت "مشارکت فقط 

2 -B.O.Tبه شرط اموال منقول :
زمین، ساختمان، تاسیسات منصوبه در : اعم از(در این روش ، پس از پایان دوران مشارکت ،اموال غیرمنقول 

توسط سرمایه گذار یا ) ازمتجهیزات، دستگاهها، لو(شهرداري واگذار میشود ولی اموال منقول به ) زمین
شریک جمع آوري خواهد شد یا شهرداري هزینه مستهلک شده ي و به روز آن را داده و تصاحب خواهد 

.نمود

3 -B.O.Tبه شرط قسمتی از اموال منقول:
مشابه مورد فوق الذکر است با این تفاوت که در پایان دوران مشارکت فقط قسمتی از اموال به شریک 

.گرفت که لیست آنها از همان ابتدا مشارکت یا در ضمائم بعدي در قرارداد خواهد آمدتعلق خواهد 
B.O.Tتواند بسته به توافق طرفین مدلهاي دیگري هم عمل شود مشروط به اینکه از ساختار کلی  می
B.O.Tخارج نشود.

هاي بزرگ تجاري یل مجتمعهایی از قبپروژه. عملیاتی نمودB.O.Tشود به روش اي را نمیهر پروژه: تذکر
سیتی : هایی از قبیلگنجند ولی پروژهنمیB.O.Tیا مسکونی و هتل سه ستاره به باال به هیچ عنوان در قالب 

، کارت بلیط )یک یا دو ستاره(،اقامتگاه موقت، هتل آپارتمان CNGسنتر، شهربازي، جایگاه بنزین یا 
بگنجد، یعنی B.O.Tند در ارزیابی اقتصادي پروژه در قالب الکترونیک و صدها پروژه مشابه دیگر که بتوا

که مدت آن معموال یک و نیم برابر مدت بازگشت سرمایه  در ( پروژه هایی که در طول دوران مشارکت 
.نسبت به برگشت اصل و سود سرمایه گذاري قابلیت داشته باشد) عرف ملی است



بوده و به هیچ عنوان حتی موقت ویا حتی قسمتی از ) میزبانیا (شهرداري زمین متعلق به B.O.Tدر : 1نکته 
.سند آن به شریک واگذار نخواهد شد

ممکن است سرمایه گذاري بر روي عرصه یا زمین صورت نگیرد مثال بر روي اتوبوسهاي شرکت : 2نکته 
.واحد یا پلهاي مکانیزه یا تاکسی هاي شهر صورت گیرد

B.O.T:مختصري بر روش 

روش، شهرداري زمین خود را بصورت موقت در اختیار سرمایه گذار قرار می دهد و کـل  در این

به مدت معینی، شهرداري و سرمایه گذار از منـافع  . پروژه توسط سرمایه گذار احداث می شود

آن بهره مند می شوند و پس از اتمام مشارکت، کلیه اموال منقول و غیر منقول پروژه، در اختیـار  

.اهد بودشهرداري خو

چنانچه قرار باشد پس از دوران مشارکت، قسمتی از وسـایل و تجهیـزات، بـه سـرمایه گـذار      

تعلق می گیرد، ارزش وسایل مستهلک شده ارزیابی شـده و از مبلـغ حجـم سـرمایه گـذاري      

.میزبان، کسر خواهد شد

:متغیر هاي فرمول

: در آمد ساالنه پروژه

م از درآمدهاي اصلی و جنبی با توجـه بـه ظرفیـت و ایـام     پیش بینی کلیه در آمد هاي پروژه اع

.کاري وسایر شرایط و مشخصات مربوط به بهره برداري

:هزینه ساالنه پروژه



پرسنلی،مصارف انشعابات، مواد اولیـه، بیمـه،   : پیش بینی کلیه هزینه ها و مخارج پروژه اعم از 

...مالیات، کسوارت، سهم شهرداري و

:وژهسود خالص ساالنه پر

.تفاضل در آمدهاي ساالنه و هزینه هاي ساالنه

:حجم سرمایه گذاري

.کلیه هزینه هایی که سرمایه گذار جهت احداث و راه اندازي پروژه، متقبل می شود

:ضریب فرمول

عدد ثابت است که براساس تورم جامعه، بهره بانکی و سـایر آیـتم هـا، بدسـت     (5/1ضریب 

براي اقتصاد ایران پیشنهاد شده اسـت و در کشـورهایی کـه بهـره     البته عدد فوق )آمده است 

یـا  1.1نبوده بلکـه حـدود   1.5بانکی یا تورم حدود دو الی چهار درصد میباشد این ضریب نیز 

میباشدکه در آن عدد یک مربوط به زمان بازگشـت سـرمایه اسـت و عـدد ممیـز دار نیـر       1.2

.ابت سودمیباشدمربوطه به مدت اختصاص داده شده به پروژه ب

در هر حال ضریب مذکور عبارت است از یک ضریب تـوافقی بـراي مـدت دوران مشـارکت و     

.مربوط به تحلیل مالی پروژه نمیباشد

:B.O.Tفرمول محاسبه طول دوران مشارکت در روش 

طول دوران مشارکت=حجم سرمایه گذاري/سود ساالنه *1.5



:براي سرمایه گذار یا میهمان B.O.Tمزایاي  - 

این روش یکی از متداول ترین روش هاي مشارکت موقت میباشد که بدلیل مزایاي خـاص آن در پـروژه هـاي متعـددي مـورد اسـتقبال       
.سرمایه گذار و متقابال سرمایه پذیر قرار میگیرد

:مزایاي این روش براي سرمایه گذار عبارت است از 

براي مبتدیانتمرین کسب و کار - 

اشخاص حقیقی یا حقوقی که قصد انجام کار جدیدي را داشته باشند و اطمینانی از آینده آن خصوصا از بازار هدف نداشته باشند و نخواهنـد  
ر اقـدام  بطور کامل با خرید زمین و انجام هزینه هاي ثابت زیادي خود را بطور دائم درگیر آن کار  نمایند میتوانند  بـا انتخـاب روش  حاضـ   

بـه  نمایند تا تجربیات خود را در بازار ، با سرمایه کمتري نسبت به سایر روشها  به مورد آزمایش بگذارند و پس از اخذ تجربیات الزم نسـبت  
.اجرایی نمودن کار با روش دایمی اقدام نمایند

ریسک پایین- 

ي کار دایمی را ندارنـد یـا نمیخواهنـد قسـمتی از سـرمایه خـود را       اشخاصی که اطمینان یا شناخت کاملی از بازار هدف نداشته و قصد اجرا
.صرف خرید زمین  و اخذ مجوزات بنمایند میتوانند با این روش بصورت موقت  زمینی را براي اجراي طرح خویش در اختیار داشته باشند

.  در صورت عدم مقبولیت یا موفقیت  طرح ، ریسک و خطر  آن به حداقل میرسد

کل زمینحل مش- 

اجراي برخی پروژه ها خصوصا در داخل شهرها به لحاظ گران بودن قیمت زمین ، مقرون به صرفه نبوده و خرید زمین براي پـروژه خـاص   
مستلزم پرداخت هزینه هاي زیادي بوده که پروژه را غیر اقتصادي مینماید مثال در وسط شهر تهران  خرید زمینی به مساحت دو هـزار متـر   

در حالی  که در صورت اسـتفاده از ایـن روش نیـازي بـه     .ي  کسب و کاري شبیه کارواش به هیچ عنوان مقرون به صرفه نمیباشدمربع برا



خرید زمین و پرداخت هزینه هاي زیاد نمیباشد بلکه  زمین بصورت موقت از سوي شهرداري تامین خواهد شدو سرمایه شریک صرفا بـراي  
.واهد شداحداث و راه اندازي پروژه صرف خ

شهرداري بعنوان شریک- 

.شهرداري بعنوان حاکم  و متولی شهر ،  پتانسیل بزرگی براي شرکاي خود میباشد
پروژه اي که شهرداري در آن سهیم باشد به گونه اي از بسیاري جهات و حاشیه ها  مصون میباشد و شـریک  از اطمینـان بیشـتري بـراي     

.کسب و کار برخوردار میشود

:براي سرمایه پذیر یا میزبان یا شهرداري B.O.Tمزایاي - 

عدم انتقال مالکیت- 

میزبـان یـا   (در این روش زمین پروژه بصورت موقت در اختیار سرمایه گذار قرار میگیرد و بعد از اتمام مدت مشارکت مجددا بـه شـهرداري   
.از دست نمیدهدبر میگردد به بیان دیگر سرمایه پذیر هیچ منبعی را ) سرمایه پذیر

.مشارکت در اراضی که مالکیت قطعی هم نداشته باشد- 

:اراضی شهرداري چند نوع هستند
اراضی داراي مالکیت ششدانگ و قطعی منقوله دار و  اراضی فاقد مالکیت که بواسطه صورت جلسه اي از سوي اداره یا دولت به شـهرداري  

هم اجازه فروش یا انتقال قطعی آن را ندارد ویا اراضی که در تصرف شـهرداري اسـت ولـی    بدون انتقال مالکیت سپرده شده اندو شهرداري
.هیچگونه سندیت دائم یا موقت در دست شهرداري نیست



در این روش شهرداري میتواند بر روي اراضی که مالکیت قطعی هم ندارند اقدام به مشارکت نماید چـرا کـه ایـن نـوع مشـارکت از انـواع       
ت میباشد و صرفا بهره برداري میباشد البته این بدان مفهوم نیست که بدون بررسی مالکیت و معارض و معارضـین احتمـالی ،   مشارکت موق
.مشارکت شود

بطور مثال ممکن است در یک شهري حدود یکصد هکتار از اراضی موات یا دولتی را به شهرداري بسپارند براي کاشت فضـاي سـبز انبـوه    
با اشـخاص  B.O.Tي میتواند براي جبران قسمتی از هزینه هاي این طرح با عقد قرار داد هاي متعدد به روش   شهردار. وجنگل کاري

سالن  یا زمین ورزشـی و سـایر   –شهربازي –حقیقی و حقوقی بطور مثال در قسمتی از عرصه مذکور کاربري هاي موقتی مانند رستوران 
در اراضی داراي سـند مالکیـت هـم ،طبیعـی     B.O.Tمشارکت به روش  . کاربري هاي متناسب با کاربري اصلی طرح را مشارکت نماید

. است که میتواند اتفاق بیافتد 

سرعت عمل در اجرا و بهره برداري- 
معکوس براي ساخت پروژه و همچنین دوران بهـره بـرداري آغـاز میشـود فـذا      بر مبناي تئوري ساعت شنی از روز ابالغ قرارداد، شمارش 

سرمایه گذار براي رسیدن به حداکثر سود و از دست ندادن حتی یک روز سود، سعی خواهد کرد دوره سـاخت پـروژه را در حـد اقـل تـرین      
.ر مان در حد اقل زمان ممکنزمان ممکن و با سرعت بانجام برساند، واین موضوع یعنی بوجود آمدن پروژه اي در شه

عملکرد آزمایشی براي برنامه دراز مدت- 

شهرداري قطعه زمینی خالی را در اختیار دارد که هیچ نوع کاري بر روي آن تجربه نشده است در این مشارکت شهرداري اقدام به ازمـایش  
زمین شهرداري را مورد آزمایش  براي کسب و کار قرار میدهـد  محل مذکور مینماید در واقع در این نوع مشارکت یک نفر با هزینه خویش 

.و در صورت موفقیت ان شهرداري میتواند براي آن قطعه زمین برنامه دراز مدت  مناسبی طرح ریزي نماید

حفاظت از امالك- 
ري توسط دیگران تصاحب شده انـد گاهـا   بسیار اتفاق افتاده که اراضی متعلق یا در اختیار شهرداري بدلیل عدم بهره برداري  از سوي شهردا

.از سوي ادارات مختلف و حتی گاها از سوي زمین خواران و نیز اشخاص عادي
حتی بعضا برخی زمین خواران ،در اراضی شهرداري ، شبانه ساخت و ساز نموده و به زور  آن را تصاحب مینماینـد و معمـوال  در ایـن گونـه     

.داریها صادر نمیشود و زمین از دست شهرداري خارج میشود  موارد  در دادگاهها، راي بنفع شهر
یک ابزاري است  که میتوان بواسطه اش این مشکل را رفع نمود یعنی با عقد قرار دادهاي متعـدد مشـارکتی در اراضـی    B.O.Tروش  

.موصوف میتوان اقدام به حفظ مالکیت و حفظ زمین نمود



شناسایی ورفع معارض و تثبیت مالکیت- 

این روش  ،این امکان را میدهد که شهرداري  بتواندمعارضین زمین را شناسایی و مشکالت آن را حل و فصل نماید  تا در فرصت مناسـب  
.نسبت به آینده آن زمین برنامه ریزي نماید

یت شهرداري بر روي زمـین  از سوي دیگر عقد قرارداد موقت  با سرمایه گذار و تقویت حضور شهرداري در زمین پروژه موجب میشود  مالک
.پروژه تثبیت گردد

چهار سود پنهان- 

ایجاد و افزایش ارزش سرقفلی براي آینده- 1- 
خروج از رکود سرمایه و سود آور نمودن آن- 2- 
افزابش ذاتی ارزش زمین- 3- 
کسب امتیاز یک شغل بر روي زمین پروژه- 4- 

:ئوري ساعت شنیت- 

تحویل از زمان ابالغ قرارداد برنامـه زمانبنـدي پـروزه آغـاز میشـود و سـرمایه       - بهره برداري –بر اساس زمان بندي ، قراردادهاي ساخت 
میهمان در واقع با ابالغ قرارداد مثل اینکه یک ساعت شنی را برگرداندیم و از همان لحظه  شنهاي کوچک به پـایین میافتنـد و زمـان بـه     

.سرعت میگذرد

:تئوري مثلث معکوس- 
مثلث متساوي االضالعی را در نظربگیرین که بصورت معکوس قرار گرفته باشد و راس هرم آن به پایین باشد همین مثلث رااز پـایین  بـه   

.سه قسمت تقسیم نمایید
:ساوي تقسیم میشودتحویل  به سه ثلث م- بهره برداري- بر اساس این تئوري طول دوران مشارکت در قراردادهاي ساخت

.از پروژه نباید زیاد انتظار سود آوري و سود زیاد داشت)یک سوم اول دوران مشارکت(ثلث اول



در این ثلث ،کم کم مشتریان ، پروژه و محصوالت یا خدمات آن را خواهند شناخت و با کمیت و کیفیت آشنا خواهند شـد و سـرمایه گـذار    
برطرف خواهد کردو معموال در این دوره اول هزینه ها با در آمد ها برابر بوده و اگر سود هم باشـد بـا   هم اشکاالت و نواقص کار را به مرور 

.تولرانس کمتري نسبت به تراز درآمد و هزینه خواهد داشت
.در ثلث دوم از دوره مشارکت ،پروژه وارد مرحله سود آوري بیشتر شده و درآمد ها بیشتر از هزینه هاخواهد بود

سوم ،سودآوري پروژه در باالترین حد خود خواهد بود بطوریکه  سال آخر از ثلث سوم، بیشتر از مجموع ثلث اول و دوم ، سود آوري در ثلث 
.خواهد داشت



B.O.Tبه روش یمشارکتسرمایه گذاري قرارداد نمونه 

:مقدمه 
صورتجلسه هیئت عالی ................ .................... مصوبه مورخه........ قانون مدنی و بند 10این قرارداد بر اساس ماده 

.گذاري شهرداري تبریز منعقد می گردد و براي طرفین و قائم مقام قانونی آنها الزم االجراء می باشدسرمایه
طرفین. ماده یک 
- میدان ساعت - به اقامتگاه قانونی تبریز ) شهردار تبریز(تبریز به نمایندگی آقاي علیرضا نوین يشهردار: طرف اول

.نامیده می شود» شهرداري« که در این قرارداد 0411- 5557214: شهرداري تبریز تلفن 
تبریز : به اقامتگاه قانونی ................ به شماره شناسنامه ................................... آقاي : طرف دوم

.شودنامیده می» طرف مشارکت« که در این قرارداد .................................................................................  ......................
در صورت تغییراقامتگاه قانونی هر یک از طرفین میبایست ظرف یک هفته آن را به طرف دیگر اعالم نمایند در غیر : تبصره 

گردد ابالغ اوراق میبایست بوسیله پست سفارشی صورت راق به اقامتگاههاي قانونی فوق صحیح قلمداد میاینصورت ابالغ او
پذیرد 

موضوع قرارداد. ماده دو 
به روش ....................  مترمربع واقع در .......... در محوطه حدود .................تجهیز و راه اندازي - عبارت است از آماده سازي 

.با تجهیزاتی که ضمیمه قرارداد می باشد) انتقال–بهره برداري –ساخت (B.O.Tگذاري سرمایه
مدت قرارداد. ماده سه 

.باشدسال از زمان بهره برداري می............. مدت قرارداد . 3ـ1
:زمان بندي اجراي پروژه بشرح زیر خواهد بود. 3ـ2
به مدت پانزده روز از تاریخ ابالغ قرارداد و ارائه آن به ) ي ، آماده سازي و جانماییمحوطه ساز(تهیه نقشه پروژه شامل . 3ـ3

.شهرداري منطقه و بررسی الزم از سوي شهرداري حداکثر تا بیست روز
.3- 3اجراي عملیات آماده سازي حداکثر به مدت شش ماه با توجه به فصل کاري از تاریخ اتمام مدت بند . 3ـ4
قبالً به رویت طرفین رسیده و صالحیت آن جهت احداث و ................... احداث پروژه موضوع قرارداد موقعیت محل. 3ـ5

.اندازي پروژه به تأیید طرفین رسیده است و ضمیمه قرارداد می باشد راه
آورده طرفین. ماده چهار 

آورده شهرداري. 4ـ1
رارداد جهت استفاده در راه اندازي پروژه موضوع مشارکت بمدت معین و این ق5در اختیار گذاشتن زمین مورد اشاره در ماده 

.ارائه مجوزهاي بهره برداري و سایر مجوزات مرتبط با پروژه بدون دریافت بهاء آن
و 2بغیر از آورده معین شده در این قرارداد براي شهرداري ، تأمین سایر هزینه هاي موضوع قرارداد مصرّح در ماده :تبصره

.نه هاي جانبی بعهده طرف مشارکت می باشدهزی



آورده طرف مشارکت. 4ـ2
تهیه و تأمین کلیه مخارج الزم جهت احداث و راه اندازي پروژه اعم از اجراي عملیات زیرسازي ، کف سازي محوطه ، ابنیه 

الزم جهت اجرا و بهره برداري از بصورت سازه فلزي یا بتنی، نگهبانی ، نورپردازي محوطه ، هزینه انشعابات و سایر هزینه هاي 
. پروژه از بدو ال الختم ،  که به موجب صورتجلسه جداگانه بپیوست و ضمیمه قرارداد می باشد 

مشخصات پروژه. ماده پنج 
: ..................................................محل اجراي پروژه . 5ـ1
مترمربع................... عرصه . 5ـ2
.هاي مصوب شهرداري منطقه خواهد بود کلیه اعیانی ها اعم از نگهبانی ، مدیریت بصورت سازه بر اساس نقشه. 5ـ3

سهم الشرکه طرفین. ماده شش 
سال شمسی از تاریخ بهره برداري در اختیار طرف ............. طرفین توافق نمودند طبق مفاد این قراداد ، کل پروژه به مدت . 6ـ1

باشد و بعد از انقضاي مدت فوق کلیه اموال غیرمنقول ذاتی و تبعی و حکمی ناشی از انجام پروژه متعلق به شهرداري مشارکت
.خواهد بود و طرف مشارکت هیچگونه ادعایی در این خصوص نخواهد داشت 

لص و سایر درآمدهاي متصوره متعلق از کل درآمد ناخا) درصد....% (............ طرفین توافق نمودند در طول دوران مشارکت . 6ـ2
.به شهرداري بوده و آخر هر ماه تسویه حساب گردد

و ابنیه و ساختمان احداثی در این ) کابل کشی و لوله گذاري(مواردي از قبیل آسفالت ، زیرسازي ، تأسیسات برق و آب . 6ـ3
.تعلق خواهد گرفتقرارداد جزء مواردي است که بعد از اتمام مدت بهره برداري به شهرداري 

انشعاب هاي آب ، برق ، تلفن و گاز که توسط طرف مشارکت خریداري و نصب می گردد در خاتمه قرارداد بدون پرداخت . 6ـ4
.هزینه توسط شهرداري جزو اموال  شهرداري قرار خواهد گرفت

مسئولیت پاسخگویی به نرخ فروش در تعیین نرخ با در نظر گرفتن نرخ مرسوم در سطح شهر تبریز بوده و همچنین . 6ـ5
.مراجع تعزیراتی با طرف مشارکت خواهد بود 

در صورت واگذاري بهره برداري قسمتی از پروژه این قرارداد به اشخاص ثالث و ادعاي آنها در خصوص سرقفلی و حق . 6- 6
.لیت نخواهد داشتکسب و پیشه ، طرف مشارکت شخصاً جوابگو بوده و شهرداري در این خصوص هیچگونه مسئو

.طرف مشارکت حق واگذاري کل موضوع قرارداد را به غیر ندارد. 6- 7
تعهدات طرفین. ماده هفت 

تعهدات شهرداري. 7ـ1
روز از تاریخ ابالغ قرارداد10تحویل زمین با تنظیم صورتجلسه ظرف مدت حداکثر . 7ـ1- 1
روژه و براي خرید انشعاب تأسیسات شهري توسط طرف شهرداري در هماهنگی و رفع موانع احتمالی اجراي پ. 7ـ1ـ2

.مشارکت ، معرفی هاي الزم را صادر خواهد کرد
نظارت عالیه شامل نظارت بر حسن انجام قرارداد و حسن اجراي تعهدات قراردادي توسط طرف مشارکت تا زمان . 7ـ1ـ3

، رفع موانع اجرایی از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی بهره برداري موضوع قرارداد و حسن اجراي مفاد قرارداد از سوي طرفین 
.در خصوص محل اجراي پروژه



نظارت عالیه شهرداري نافی ، مسئولیت کیفري و مدنی ناشی از عدم رعایت مقررات ایمنی و نظامات دولتی و یا بی : تبصره 
ر به حادثه و سانحه و یا وقوع خسارت احتیاطی و بی مباالتی طرف مشارکت در انجام وظایف و تعهدات قراردادي خود که منج

مادي یا معنوي به هر شخص حقیقی یا حقوقی گردد نبوده و طرف مشارکت رأساً مسئول عدم رعایت مقررات ایمنی و نظامات 
.دولتی  در شمول قانون کار و قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسالمی خواهد بود 

تعهدات طرف مشارکت. 7ـ2
ت کلیه قوانین و مقررات و دستور العمل ها و بخشنامه هاي وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی در رعای. 7ـ2ـ1

خصوص پرداخت تمام حقوق و مزایاي قانونی کارکنان خود و رعایت نکات ایمنی کارگران و پاسخ گویی در خصوص حوادث 
ضمناً مسئولیت پاسخگویی به دعاوي حقوقی و کیفري . کت می باشداحتمالی به کارکنان و اشخاص ثالث به عهده طرف مشار

کارکنان و اشخاص ثالث در هر مرجع قضایی و شبه قضایی به عهده طرف مشارکت بوده و شهرداري هیچگونه مسئولیتی در 
.قبال آنان ندارد

فلذا در . رف مشارکت می باشد هزینه خرید و مصرف برق ، آب ، تلفن ، گاز و کلیه تأسیسات پروژه به عهده ط. 7ـ2ـ2
امکانات موجود محل استفاده گردد به طریق ممکن نسبت به برآورد و کنترل هزینه آن اقدام و از صورتیکه از 

.طرف مشارکت مطالبه خواهد شد
.نورپردازي محوطه بر اساس نقشه و طرح ارائه شده صورت خواهد پذیرفت. 7ـ2ـ3
و این موضوع هیچگونه تأثیري در (دت بهره برداري به عهده طرف مشارکت می باشد مسئولیت رفع نقص در طول م. 7ـ2ـ4

).سهم الشرکه شهرداري ندارد
پر فروش ترین ) روز15بعد از (روز طرف مشارکت متعهد است به ازاء هر روز تعطیل 15در صورت تعطیلی بیش از : تبصره 

. ي پرداخت نماید روز سال را بعنوان خسارت نسبت به سهم الشرکه شهردار
تهیه و ارائه نقشه محوطه سازي و جانمایی و انجام اقدامات پس از تأیید شهرداري و هرگونه عملیات ساختمانی و . 7ـ2ـ5

اجرایی بایستی زیر نظر و با هماهنگی معاونت فنی و عمرانی منطقه انجام گیرد و در صورت عدم همکاري مشارکت کننده و 
.ارداد اقدام خواهد شدبرابر ماده ده همین قر

طرف مشارکت اجازه تبلیغات تجاري در محوطه را ندارد مگر با موافقت شهرداري در قبال پرداخت حق و حقوق قانونی . 7ـ2ـ6
.شهرداري ، ولی تبلیغات موضوع قرارداد در داخل محوطه پروژه بالمانع است

طرف مشارکت و مسئولیت آنها با طرف مشارکت الزامی رعایت موازین شرعی و شئونات اسالمی از سوي کارکنان. 7ـ2ـ7
.است

.رعایت اصول بهداشتی و نگهداري سرویس دستشویی و پاکیزه و سالم نگه داشتن محیط  . 7ـ2ـ8
.رعایت نکات ایمنی و حفاظتی و تهیه و تأمین جعبه کمکهاي اولیه در دسترس کارکنان و مراجعین . 7ـ2ـ9

ونه حادثه و سانحه براي مراجعین ، کلیه مسئولیت ها و پرداخت خسارات به عهده طرف در صورت بروز هرگ. 7ـ2ـ10
.مشارکت است و شهرداري در این زمینه هیچ گونه مسئولیتی ندارد

کسورات قانونی، بیمه ، عوارض ، مالیات و کلیه حق و حقوق و تسویه کارکنان به عهده طرف مشارکت است و . 7ـ2ـ11
.سئولیتی در این خصوص نخواهد داشتشهرداري هیچگونه م



- 1کلیه پرداختی هاي الزم براي ادارات و سازمانها جهت دریافت مجوز براي موضوع پروژه به استثناء موارد مذکور در بند . 7- 2- 12
،بهداشت ، نظام مهندسی ، تأمین اجتماعی ، بیمه ، آموزش پرورش : این قرارداد جزء تعهدات طرف مشارکت می باشد از قبیل 7

.اماکن و غیره به شرح مفاد این ماده
تحویل سالم و بدون عیب و نقص کلیه مستحدثات و وسایل الزم جهت اجراي موضوع قرارداد پس از اتمام طول دوران . 7- 2- 13

نقص طرف مشارکت به شهرداري بطوریکه حین بهره برداري موجود بوده از تعهدات طرف مشارکت میباشد و در صورت بروز عیب و 
مشارکت ملزم به رفع نقص می باشد و چنانچه طرف از تمکین به رفع عیب و نقیصه استنکاف نماید شهرداري از محل تضمینات 
ماخوذه از طرف مشارکت جبران خسارت خواهد نمود و هر گونه ادعائی از طرف در این خصوص از درجه اعتبار سلب و ساقط می 

.باشد
سایر شرایط. ماده هشت 

افزایش و کاهش قیمت مصالح و دستگاه ها و غیره هیچگونه تأثیري در سهم طرفین نخواهد داشت و مالك محاسبه . 8ـ1
.ارزش آورده طرفین ، قیمت هاي روز اول بهره برداري از پروژه خواهد بود

پروژه به شخص ثالث ، طرف مشارکت حق واگذاري کل پروژه را به افراد غیر نداشته و در صورت واگذاري جزئی از . 8ـ2
شهرداري طرف مشارکت را مسئول کل پروژه می داند و طرف مشارکت متعهد به انجام تعهدات قراردادي خود بوده و خسارات 

.قانونی ناشی از عمل خود را عهده دار خواهد بود 
شهري اعم از برق و آب و تلفن به تأمین کلیه هزینه هاي بیمه ، تأمین اجتماعی ، نگهبانی ، نگهداري ، مصرف تأسیسات . 8ـ3

.عهده طرف مشارکت می باشد
.نگهداري از اموال و حفظ امنیت اموال به عهده طرف مشارکت می باشد. 8ـ4
نظارت بر وصول در آمد و اخذ سهم شهرداري با هماهنگی شهرداري منطقه خواهد بود و درآمد وصولی سهم شهرداري به . 8ـ5

.خواهد شدحساب شهرداري منطقه واریز
پس از پایان دوران مشارکت ، طرف مشارکت حق ادعاي کسب و پیشه را نخواهد داشت و هیچگونه تعهدي اعم از . 8ـ6

.سرقفلی ، حق کسب و پیشه و نظایر آنها به شهرداري ایجاد نخواهد شد
شهرداري را نخواهد داشت و طرف مشارکت پس از انقضاء قرارداد هیچگونه ادعایی در مالکیت زمین واگذاري از سوي8ـ7

.همه ادعاهاي بعدي را از خود سلب و ساقط می نماید
طرف مشارکت می تواند در بانک شهر شعبه مرکزي تبریز حساب جاري یا قرض الحسنه یا کوتاه مدت افتتاح نماید و 8- 8

.قسمت اعظم ترنول این پروژه در بانک شهر شعبه مذکور به انجام رساند
اث پروژه اعم از اراضی ، عرصه و اعیان و تأسیسات منصوبه در آن در طول مدت قرارداد مشارکت بصورت محل احد. 8- 9

امانت در اختیار طرف مشارکت قرار می گیرد و لذا نامبرده مکلف به حفظ و حراست کامل از آن ها میباشد و چنانچه طرف 
نماید و از این حیث لطمه و خسارتی به اموال مورد نظر وارد مشارکت در انجام تکالیف قانونی و حرفی خود قصور و یا تقصیر

شود ملزم به جبران خسارت مربوطه می باشد همچنین اگر در پایان مدت قرارداد وعدم تمایل شهرداري به تمدید قرارداد با 
ال منقول متعلق به خویش را از ابالغ کتبی شهرداري ، اموال مذکور را ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ به شهرداري تحویل ندهد و امو

قانون مجازات اسالمی 674محوطه پروژه خارج و خلع ید ننماید عالوه بر جبران خسارت وارده به شهرداري باستناد ماده 
باتهام خیانت در امانت نیز قابل تعقیب خواهد بود و تعیین میزان خسارت وارده به اموال شهرداري موضوع این بند توسط 



فنی شهرداري برآورد و طرف مشارکت حق اعتراض به آن را نداشته و موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ کارشناسان 
.ابالغ آن را بپردازد

هرگونه توافق طرفین پس از امضاي قرارداد در قالب متم جداگانه با طی مراحل قانونی آن امکانپذیر خواهد بود که جزء .8- 10
.آمدالینفک قرارداد به حساب خواهد 

ضمانت قرارداد. ماده نه 
ریال بعنوان .............. به منظور حسن اجراي کار و عمل به تعهدات خویش ، طرف مشارکت ضمانت نامه بانکی بمبلغ . 9- 1

تضمین دوران مشارکت تحویل شهرداري خواهند نمود که پس از اتمام موضوع قرارداد عیناً عودت داده خواهد شد و در غیر 
.ت به شهرداري اجازه میدهد براي جبران خسارت از آن استفاده قانونی نمایداینصور

ریال در وجه شهرداري بعنوان تضمین سهم الشرکه شهرداري و تحویل به موقع .............. همچنین ارائه چک بمبلغ . 9- 2
ونی درخصوص وصول آن صورت پروژه پس از اتمام طول دوران مشارکت که درصورت عدم رعایت موارد مذکور اقدام قان

.خواهد گرفت
در صورت عدم تخلیه به موقع بعد از انقضاي مدت مشارکت و یا عدم حصول توافق در موارد اختالف در عدم انجام . 1تبصره 

تعهدات ، طرف مشارکت ، از بابت هر روز تاخیر مبلغ پنج میلیون ریال بعنوان وجه التزام تعیین میگرددکه 
.د بپردازد طرف مشارکت بای

متنی بصورت متمم ..........جهت تجدید نظر و توافق در میزان ضمانت نامه ها همچنین وجه التزام تعیینی در سال : 2تبصره 
.قرارداد تنظیم و به این قرارداد الحاق خواهد شد و جزء الینفک قرارداد محسوب میگردد

موارد فسخ. ماده ده 
موضوع پروژه اقدام ) به معناي عام کلمه(زمانی مشخص نسبت به ایجاد تاسیسات چنانچه طرف مشارکت در فاصله10- 1

این قرارداد پس از اعالم کتبی شهرداري ، به صورت یکطرفه و بدون نیاز به اراده انشائی علیحده و بدون مراجعه به . ننماید
اهد داشت و طرف مشارکت حق هر گونه محاکم قضائی منفسخ بوده و شهرداري حق واگذاري موضوع قرارداد را به غیر خو

.نمایدادعایی را از خود سلب و ساقط می
.ماه متناوب 5ماه متوالی یا 3در صورت تعلل و عدم پرداخت به موقع سهم الشرکه شهرداري به مدت 10- 2
.در صورت عمل نکردن طرف مشارکت به تعهدات مندرج در قرارداد 10- 3
.رارداد به غیر از سوي طرف مشارکت بدون موافقت شهرداري در صورت واگذاري کل ق10- 4
. مشارکت در طول دوران مشارکت در صورت فوت یا محجوریت یا ورشکستگی طرف .10- 5
.در صورت تحقق قوه قاهره بطوریکه ادامه اجراي قرارداد غیر ممکن گردد10- 6

ارداد فیمابین به خودي خود منفسخ خواهد گردید در سایر درصورت حصول هر یک از شرایط مندرج در بندهاي فوق قر: تبصره 
روز از یکدیگر 10متوالی هر کدام حداقل به فاصله ) اخطار2(شرایط هر گونه فسخ قرارداد منوط به صدور اخطاریه هاي قانونی 

.بوسیله پست سفارشی خواهد بود
حل اختالف. ماده یازده 



اختالفی به اجراي قرارداد ، مربوطاتامورضمائم و چنانچه در اجراي این قرارداد و یا در تفسیر مفاد آن و سایر اسناد و 
ابتدا از طریق مذاکره طرفین موارد اختالف حل و فصل خواهد شد و در صورت پیش آید طرف مشارکتبین شهرداري و 

ی معامالتی شهرداري تهران اقدام خواهد شدآئین نامه مال38عدم حل و فصل ، مطابق ماده 
مواد ونسخ قرارداد. ماده دوازده 

نسخه یکسان تهیه و تنظیم و بین طرفین امضاء و مبادله گردید و همگی داراي حکم واحد می 4ماده و 12این قرارداد در 
.باشند


