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 چکیده 

هاي عمرانی موردنیاز شهرها مانند  شهرها به انجام پروژه ویژه در کالن ها به بخش عمدهاي منابع شهرداري
ي یکم قانون  ي ماده باید بر پایه عمومی اختصاص میها و فضاهاي  ها، میادین، پارك ساختن معابر، بزرگراه

ي شهري و ساخت معابر و فضاي عمومی  هاي توسعه ها متولی انجام طرح عمران و نوسازي شهري، شهرداري
درصد  50طور متوسط باالي  توجهی (به هاي بسیار کالن و قابل باشند و این کار مستلزم صرف هزینه می

لبته توجه و اجراي آن به دلیل نیازهاي شهر کامالً ضروري و حیاتی به نظر اعتبارات شهرداري است که ا
 .رسد می

هاي جدید امکان  توان با تعریف مدل هایی برخوردارند که می ها در بطن خود از ویژگی از دیگر سو این پروژه
مشارکت و هاي مختلف و پرشمار  گذاري و مشارکت بخش خصوصی را در آن فراهم نمود. مدل سرمایه
هاي شهري به  شده است، اما در پروژه پتروشیمی به کار گرفته -هایی مانند انرژي  گذاري در حوزه سرمایه

 هاي عمرانی به این موضوع کمتر توجه شده است، ها و امتیازات پروژه توجهی به ظرفیت دلیل بی

فضاي پیرامون، اقدام به طرح  هاي شهري بر در این مقاله سعی شده است با بررسی تأثیرات اجراي پروژه
هاي آن پروژه و  برداري از ظرفیت هاي مختلف شهري را با بهره هایی نماید که بتواند پروژه مدل و پیشنهاد
بر مبانی قانونی موجود و یا موردنیاز به اجرا برساند که البته در صورت تحقق، تحولی شگرف  همچنین با تکیه

 هاي عمرانی شهري رخ خواهد داد. داري و نظام اجرایی پروژهدر نظام مالی و تأمین منابع شهر

 گذاري، مشارکت، شهرداري سرمایه B.O.Tکلیدواژه:  

 مقدمه

ها به  هاي شهري است ضرورت سرعت در انجام پروژه هاي اساسی مدیران شهري انجام پروژه یکی از دغدغه
کنند، همواره محسوس و ملموس بوده  یاي شهروندان پیدا م دلیل ارتباط مستقیمی که بازندگی روزمره

قبول همواره دچار  بندي و سرعت قابل ها، بر مبناي زمان است. اما متأسفانه به دالیل گوناگونی اجراي پروژه
 گردد. تر هزینه انجام آن می شده، زمانی بسیار طوالنی بینی هاي جدي بوده و ازآنچه پیش چالش

عدم تأمین مالی و وجود جریان متناسب نقدینگی در پروژه نام برد  توان ترین دالیل آن را می یکی از مهم
هاي ذاتی شهرداري که مدیریت درآمد و هزینه، توأمان باید  هاي شهري، به دلیل ویژگی ویژه در پروژه به

هاي  رو توجه به سازوکارهاي تأمین مالی پروژه دهد. ازاین انجام گیرد، این موضوع خود را بیشتر نشان می
هاي  هاي حاکم بر آن اهمیت فراوانی دارد. از سوي دیگر، متأسفانه باوجود ظرفیت ي ویژگی واسطه ي، بهشهر

شک منابع  ها، عنصر مشارکت جایگاه خود را نیافته و فرض بر این است که بی فراوان نهفته در این پروژه
رسی جایگاه مشارکت در انجام سان، بر مالی پروژه باید به دست کارفرما مدیریت شهري تأمین گردد، بدین

١ 
 



ي تحقق آن، افزون بر فزونی جایگاه این عنصر مهم در فرایندهاي شهري، خواهد توانست  ها و شیوه پروژه
 بیابد. هاي شهري پاسخی درخور براي چالش تأمین مالی پروژه

ویژه  بههاي مشارکت  هاي شهري و گونه پذیري پروژه هاي مشارکت گفته با بررسی ظرفیت تحقیق پیش
B.O.T پردازد. هاي شهري می ها و بسترهاي قانونی به پیشنهاد مدلی براي تحقق مشارکت در پروژه و زمینه 

B.O.T است مشارکتی گذاري سرمایه روش یک . B.O.T مخفف Build, operate, Transfer )ساخت- 
 یا گذار سرمایه ،باشد می شهرداري به متعلق گذاري سرمایهانجام  محل که روش این در. باشد می) واگذاري -برداري بهره

 که معینی مدت ،نماید می شهرداري به محل متعلق یا زمین در اي مجموعه ساخت به اقدام شریک یا مشارکت طرف
 طول که معین مدت در. کند می برداري بهره پروژه از شود می مشخص شفاف صورت به قرارداد در کامالً آن انتها و ابتدا

 براي را از درآمدها درصدي و پردازد می شهرداري به را پروژه درآمدهاي از درصدي شود می نامیده مشارکت دوران
منتقل  کالً شهرداري به را پروژه مشارکت، دوران پایان از پس ، دارد برمی خویش گذاري سرمایه سود و اصل جبران

 .نماید می

 هاي شهري  تأمین مالی پروژه

هاي  ، متولی اجراي طرح 47/ 9/ 7قانون عمران و نوسازي شهري مصوب  1ماده  ي ها بر پایه شهرداري
 ي شهري هستند: توسعه

ي معابر، ایجاد  هاي شهري، احداث، اصالح و توسعه نوسازي، عمران، اصالحات اساسی، تأمین نیازمندي« 
موجود، تأمین دیگر تأسیسات هاي عمومی  ها و باغ ها، حفظ و نگهداري پارك ها، میدان ها پارکینگ پارك

موردنیاز عمومی، نوسازي محالت و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی 
هاي  هاي اساسی و نقشه گفته مکلف به تهیه برنامه ها در اجراي وظایف پیش هاست و شهرداري شهرداري

گفته در قانون نیاز به منابع مالی  پیش ). البته روشن است که اجراي موارد1383(انصاري ، » جامع هستند
ي شهري، مشکالت بسیاري را  هاي توسعه ها و طرح فراوانی دارد که تأمین نشدن این منابع در اجراي پروژه

 .رسد ي شهري به انجام نمی هاي توسعه اي از طرح هاي عمده آورد و بخش پدید می

 کنیم. ها اشاره می ذیر است که به بخشی از آنپ هاي مختلف امکان ها به گونه تأمین مالی این پروژه

  تأمین مالی توسط شهرداري -1

تأمین مالی پروژه به دست کارفرما (شهرداري) از محل درآمدهاي شهرداري و                              -1-1
 وام داخلی یا خارجی و بازپرداخت از محل درآمدهاي شهرداري  -2 -1

 مشارکت بخش خصوصی -2
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 فروش اوراق مشارکت براي پروژه -1 - 2

 گذاري و فروش سهام و جز آن و هاي سرمایه تأسیس صندوق -2 - 2

  B.O.Tبرداري از امتیازات و انحصارت پروژه  بهره -3 - 2

ي  هاي شهري وجود دارد که در شیوه ي اصلی تأمین مالی براي اجراي پروژه گونه که گفته شد دو شیوه همان
پذیرد. در این روش تأمین مالی و اجراي  اعتبار پروژه از محل درآمدهاي شهرداري انجام مینخست، تأمین 

هاي اجرایی به انجام رسیده و  ي یکی از شیوه پروژه ارتباط مستقیمی با یکدیگر نداشته و پروژه بر پایه
دلیل مشکالت  پیمانکار از محل درآمد شهرداري مطالبات خود را دریافت خواهد نمود، در این روش به

رو بوده و نبود نقدینگی روند انجام پروژه را با مشکل  ها همواره با مسائل مختلف اجرایی روبه گفته، پروژه پیش
گیرد و  ي دریافت وام داخلی یا خارجی تأمین اولیه براي پروژه صورت می سازد، هرچند در شیوه رو می روبه

چنان باید بازپرداخت وام با اتکا به درآمدهاي شهرداري صورت رو نیست، اما هم پروژه با نبود نقدینگی روبه
 .پذیرفته و امتیازات و انحصارت پروژه نقش مستقیمی در تأمین مالی آن ندارد

پذیر بوده و نیاز به  ي دوم فرض بر این است که تأمین مالی پروژه از درآمدهاي حاصل از آن امکان در شیوه
ها میسر و  در شهرداري ندارد. البته این فرض دریا ردي برخی از پروژه تأمین مالی از دیگر منابع موجود

گذار استفاده  ي زمانی، پس از ساخت توسط سرمایه برداري از یک شهربازي در یک بازه پذیر است، بهره امکان
کند.  برداري از فضاهاي درآمدزا و جذاب گردشگري و ترابري انجام این فرایند را در ذهن نزدیک می و بهره

نماید.  اي به همراه ندارند این موضوع دور از ذهن می شده هاي شهري که درآمد تعریف اما در دیگر پروژه
هاي خود را تأمین نماید،  تواند هزینه اینکه ساخت یک گذرگاه شهري، زیرگذر، پارك و جز آن چگونه می

 .کوشیم در این تحقیق به آن پاسخ دهیم پرسشی است که می

اجرایی پروژه مهم است، وابسته نمودن تأمین مالی و اجراست، که در  -گري که از دید نظام فنی ي دی نکته
گذاري و سهام این پیوستگی  هاي سرمایه هایی از مشارکت مانند فروش اوراق مشارکت، تأسیس صندوق گونه

ه صورت گرفته و اجراي هاي پروژ ها با توجه به ظرفیت دهد. البته تأمین مالی در این شیوه اجرایی رخ نمی
داده و به  تواند این وابستگی و پیوستگی رخ می B.O.Tکند، اما در شیوه  پروژه مسیر دیگري را طی می

 .اجرایی پروژه بینجامد -تکامل و اصالح نظام فنی 

B.O.T چیست؟ 

B.O.T شده است:  از سه عنصر کلیدي درستBuild  ،(ساخت)Operateبرداري) و  ( بهرهTransfer 
 انتقال

برداري و گاهی مالکیت پروژه نیز  در این روش اغلب بسته به نوع قرارداد، تأمین مالی، طراحی، ساخت، بهره
شده در هر یک از این  شود، برحسب شرایط در نظر گرفته به منبعی بیرون از سازمان کارفرما، واگذار می
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 هاي بزرگ و پیچیده به گیرند که امروزه در پروژه گونه سامانه جاي می قراردادها، موارد بسیار فراوانی در این
برداري  گونه قراردادها باهدف انتقال وظایف دولت و بخش عمومی به بخش خصوصی و بهره روند این کار می

هاي زیربنایی و تسهیالت  خصوص پروژه هاي بزرگ و پیچیده، به از منابع مالی این بخش در انجام پروژه
ها را  شود. بیشترین استقبال از این پروژه ها افزوده می روز برشمار آن اند و روزبه دهرفاهی و همگانی پدید آم

خصوص در کشورهاي آسیاي جنوب خاوري و کشورهاي آفریقایی به  توسعه به توان در کشورهاي درحال می
 چشم دید.

 ر را نام برد:توان موارد زی اند می ها داشته ها که کاربرد بیشتري در پروژه ازجمله این سامانه

 برداري، انتقال برداري، انتقال طراحی، ساخت، بهره انتقال ساخت، مالکیت، بهره

B.O.T (build, operate, transfer)  برداري، انتقال ساخت، بهره  

B.O.O.T (build, own, operate, transfer)  برداري ساخت، مالکیت، بهره  

D.B. O.T(design, build, operate transfer)                                              
برداري، انتقال طراحی، ساخت، بهره  

 

B.O. O (build, own, operate)   برداري ساخت، مالکیت، بهره  

 B.T.O (build, transfer, operate) برداري       ساخت، انتقال، بهره

 

 )1385دکتر محمدحسن سبط، 

گذار اقدام به تأمین مالی  ها سرمایه اي از آن هاي باال و یا آمیزه ي یکی از شیوه بنابراین در این روش بر پایه
برداري  گذاري بهره پروژه نموده و سپس از انحصارات و امتیازات پروژه در یک بازي زمانی مابه ازاء سرمایه

 شود. مینموده و بعدازآن پروژه به کارفرما بازگردانده 

B.T.O جاي آن بخش  گذاري اولیه را از دوش دولت و بخش عمومی برداشته و به ي سنگین سرمایه ، هزینه
ي مراحل  چنین تأمین مالی همه برداري و هم خصوصی مسئولیت برآمده از مطالعات، طراحی، ساخت و بهره

 پذیرد. را می

یابد که داراي امتیازات و انحصاراتی باشد  را می  B.T.Oبنابراین زمانی یک پروژه، ظرفیت انجام بر مبناي  
 گذار تأمین نماید. گذاري و سود حاصل از آن را براي سرمایه که بتواند در یک بازه زمانی معین، میزان سرمایه
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 هاي شهري امتیازات و انحصارات پروژه

برداري  زات قابل بهرههاي شهري از امتیا شود این است که آیا پروژه پرسشی که در این بحث مطرح می
سوي خود بکشد و در گام بعد میزان سرمایه و سود  گذاران را به مناسبی برخوردار هستند که بتواند سرمایه

 یا خیر؟موردنظر را تأمین کند 

گذاري اولیه (ساخت) فراهم  ي آن امکان سرمایه که بر پایه B. O. Tهرروي یکی از اجزاي اساسی  به
رو در صورتی تحقق خواهد یافت  برداري وجود دارد ازاین ي بهره که از درآمدهاي دوره گردد برآوردي است می

هایی که عموماً در کشور به اجرا درآمده  ارتباط، اگر به پروژه که این ویژگی در پروژه وجود داشته باشد. دراین
محصول نهایی قابل  ي اساسی پی خواهیم برد که ي واگذاري هست توجه کنیم، به این نکته یا در مرحله

صورت کامل روشن و شفاف بوده و سود و زیان پروژه محاسبه شدتی است. براي نمونه، یکی از  برداري به بهره
» ي منابع آب و نیروي ایران  باشد که شرکت توسعه هاي اجراشده با این روش، نیروگاه سد در می پروژه

 رفته است.گ B. O. Tاي نیروگاه به روش  تصمیم به اجراي پروژه

 شود  مشخصات کلی پروژه به شرح زیر بیان می

 ایران؛  B. O. Tاي نیروگاه برقابی به روش  اولین پروژه -

 گذاري بخش خصوصی داخلی (کنسرسیومی به رهبري شرکت آذر آب)  سرمایه -

  |ماه  30به مدت  84بینی آغاز عملیات اجرایی از اول سال  پیش -

درصد 30درصد وام،  70میلیون دالر نسبت اهرمی  40شده در حدود  بینی گذاري پیش مجموع سرمایه -
 آورده؛ 

 ي ساخت و  سال پس از پایان دوره 20برداري  مدت بهره -

 P).171 ˚ 1385-مگاواتی ( محمدحسن سبط  14واحد  2ظرفیت پروژه شامل  -

برداري  گذار از آن بهره برداري، امتیازي است که سرمایه ت بهرهي باال واگذاري برق تولیدشده در مد در نمونه
 .نماید می

ي ترابري  ها، توسعه هایی که در ایران این روش به محک اجرا درآمد، مانند: ساخت نیروگاه در دیگر پروژه
آن در طول برداري و جایگزینی درآمد  ها و تأسیسات ریلی و ساخت و توسعه بنادر)، امکان بهره کشور بزرگراه

 گذاري صورت گرفته سنجیده شده است. برداري، نسبت به سرمایه ي بهره دوره
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برداري کرد؟ در ساخت یک گذرگاه، بزرگراه ، پارك یا  توان بهره هاي شهري از چه چیزي می اما در پروژه
برداري شود  هرهگذاري صورت گرفته ب تواند مابه ازاء سرمایه بهسازي بافت فرسوده امتیاز و انحصاري که می

 چیست؟ آیا چنین امکانی وجود دارد یا خیر؟

ها  در پاسخ به این پرسش، نگاه اولیه در مدیریت شهري نگاهی همراه با شک و تردید است، زیرا عمده هزینه
بر شهري تلقی  هاي هزینه عنوان پروژه گفته به هاي پیش در شهرها، موارد باال را دربرمی گیرد و پروژه

 |تواند به وجود آید؟  گذاري توسط بخش خصوصی می بنابراین چگونه امکان سرمایهگردد.  می

برداري و نگهداري را  هاي مختلفی مانند تملک، طراحی، اجرا و بهره ساخت یک گذرگاه شهري، هزینه
رو  دربرمی گیرد و همواره به دلیل نبود تأمین مالی و وجود نقدینگی با مشکالت اجرایی بسیاري روبه

 .گردد می

پذیر  ي هر پروژه امکان ها و امتیازات نهفته گذاري، با استفاده از ظرفیت رسد که این سرمایه چنین به نظر می
 اجراست. اما چگونگی آن جاي پرسش دارد. و قابل

کنیم. فرض  متر در یک شهر متوسط را بررسی می 20براي نمونه، گذرگاهی به طول یک کیلومتر و عرض 
متري هم موجود است. محاسبات  6ریال باشد و یک گذر  500000در زمان اجراي معبر  کنیم قیمت زمین

 طور تقریبی به شرح زیر است:  اجرایی این گذرگاه به

 = میزان تملک  14*1000=  14000مترمربع 

 = هزینه تملک  14.000*500.000=  7.000.000.000ریال 

 ي اجرایی  = هزینه 1.000*2.000.000=  2.000.000.000ریال 

   

 شده) رو در حدود دو میلیون ریال در نظر گرفته پیاده و سواره -هر متر طول معبر با احتساب جدول 

 طور تقریبی ي کل به = هزینه9.000.000(نه میلیارد ریال ) ریال, 

ریال(نه میلیارد ریال) فرض کنیم،  9.000،  000،  000طور تقریبی  ي اجرایی این گذرگاه را به اگر هزینه
این مبلغ براي یک شهر متوسط و براي اجراي یک گذرگاه یک کیلومتري، بسیار سنگین بوده و موجب 

شود پروژه زمان بسیار زیادي را به خود اختصاص دهد، اما اگر از دیدگاه دیگري این موضوع را بررسی  می
 بود.  کنیم، نتیجه متفاوت خواهد
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طور تقریبی به مترمربعی  متري جدید به 20متري اولیه پس از اجراي گذرگاه  6امالك پیرامون گذر 
یابد. اگر فرض کنیم که این تغییر مربوط به بر  میلیون و پانصد هزار ریال) تغییر می ریال (یک 1.500.000
ریال (چهارصد هزار ریال)  400.000از عنوان بر دوم قیمت  متر به 100تا  50متر و از عمق  50اول تا عمق 

میلیون ریال) تغییر کند، میزان ثروت شهري به وجود آمده از محل امالك اطراف  ریال (یک 1، 000.000به 
 متر) به شرح زیر است: 100این گذرگاه (صرفاً تا عمق 

= امالك پیرامون گذر  1000*2*50=  100.000مترمربع 
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متر از هر طرف گذرگاه، بر اساس قانون عمران و نوسازي، افزون  10براي نمونه، در ارتباط با مثال باال، اگر 
 1.000.000احداث تجاري براي آن صادر شود، باقیمت پایه شده و آزاد گردد و مجوز  بر طرح در نظر گرفته

درصد امالك تبدیل به 50پذیر خواهد بود ( برداري از امالك به شرح زیر امکان ریال به ازاي هر مترمربع بهره
 هاي عمومی استفاده گردد). تجاري و بقیه براي کاربري

 1.000.000*10*2*1000%*50= 10.000.000*1000ریال=  10.000.000.000 

 شمارش است ي گذرگاه قابل هزینه

ي اجراي  ي آن بر اساس هزینه تواند انجام دهد و میزان واگذارشده اي کارشناسی می گذاري را کمیته قیمت
 گردد. گذاري در طول اجرا و فروش محاسبه می ي سود سرمایه عالوه طرح به

 B. O. T هاي قانونی ظرفیت

هاي مناسبی براي  ویژه قانون عمران و نوسازي شهري، زمینه ها، به شهرداريدر قوانین وابسته با موضوع 
قانون عمران و  24ي  شود براي نمونه، ماده هاي شهري دریافت می گیري از انحصارات و امتیازات پروژه بهره

 کند که: نوسازي بیان می

توسعه با احداث معابري که  هاي نوسازي و همچنین توانند در موقع تنظیم و اجراي طرح ها می شهرداري
تناسب  هاي مربوط را به متر باشد با رعایت نقشه جامع با نقشه هادي شهر، طرح20ها حداقل  عرض آن

موقعیت محل و ضوابطی که وزارت کشور تعیین و اعالم خواهد کرد، از میزان مورداحتیاج طرح تنظیم و 
نامه معامالت شهرداري به  طریق مزایده با رعایت آیین اجرا نموده و اراضی مازاد را در صورت عدم احتیاج از

حساب درآمد نوسازي و عمران شهري موضوع این قانون منظور کننده  فروش رسانیده، وجوه حاصله را به
 .)1383انصاري، 

متر از هر طرف مازاد بر طرح در نظر  10قانونی فوق  شده، اگر بر اساس ماده در ارتباط با نمونه بیان
 65شده  ریال براي هر مترمربع محاسبه 1.500.000شده و آزاد گردد و قیمت پایه بعد از آزادسازي  گرفته

هاي عمومی در نظر گرفته شود  گذار واگذار گردد و بقیه براي کاربري برداري به سرمایه درصد آن جهت بهره
 محاسبات زیر قابل انجام است:

 1.000*10*2*1.500.000%*65= 19.500.000.000ل) (نوزده میلیارد و پانصد میلیون ریا 

 طول معبر       ي مازاد آزادشده عرض           درصد کاربري مسکونی و تجاري                              

 

 هاي قبلی به خاطر آزادسازي مازاد بر طرح شده به هزینه = هزینه اضافه20*1000*500.000= 10.000.000

٨ 
 



 ها = جمع هزینه10.000.000.000+9.000.000.000=19.000.000.000ریال 

 برداري از امالك مجاور طرح = درآمد حاصل از بهره19.500.000.000(نوزده میلیارد و پانصد میلیون ریال) 

توان با استفاده از  شمارش است و می ي تملک و اجراي معبر قابل رسد که هزینه بنابراین به نظر می
 |سوي تحقق آن گام برداشت،  د بههاي قانونی موجو ظرفیت

 آید: گفته چنین می قانون پیش 23در ماده 

استثناي اراضی و  آورند ( به ها مجازند اراضی و امالکی را که طبق این قانون به مالکیت خود درمی شهرداري
کافی به موجب قرارداد و در قبال اخذ تضمینات  منظور نوسازي به این قانون )، به 23امالك موضوع ماده 

 .)1383اند واگذارکننده (انصاري،  ي کافی و صالحیت فنی تشکیل یافته ها و مؤسساتی که با سرمایه شرکت

نامه اجرایی نحوه وصول عوارض، توسط شوراهاي اسالمی شهر، بخش و  آیین« 16در جاي دیگر در ماده 
شده  انتخاب شهرداران بیان شهرك موضوع قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و

 |است که: 

توانند بر اساس اختیارات قانونی خود از طریق جلب مشارکت مردم با استفاده از روش انتشار  (شوراها می
ها با رعایت قوانین مربوط، نسبت به تأمین منابع مالی موردنیاز اتخاذ تصمیم  اوراق مشارکت و سایر روش

 نمایند.)

گمان  گفته فراهم است. اما بی سازي روش پیش هاي قانونی موجود امکان پیاده ظرفیترو با توجه به  ازاین
اي اندیشید چنین  کمبودهاي بسیاري نیز وجود دارد که در اجرا خود را نشان خواهد داد و براي آن باید چاره

رسد که ورود به این عرصه بتواند با جلب مشارکت بخش خصوصی، دگردیسی و سرعت  به نظر می
 .هاي شهري پدید آورد توجهی در انجام پروژه قابل

 :مشارکت دوران طول محاسبه نحوه -

 در کـه باشد می زیر شرح به فرمول ترین ساده اما دارند وجود متعددي فرمولهاي مشارکت دوران طول محاسبه براي
 .شود می داده قرار پایه قیمت عنوان به اول سال هاي قیمت و بوده ثابت هاي قیمت به چیز همه آن

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

 1.5* )هژپرو ساالنه سود/ مشارکت طرف گذاري سرمایه ارزش(= مشارکت دوران طول
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 : B.O.T هاي انواع روش

 .دارد مختلفی هاي مدل B.O.T روش

1-B.O.T  و تجهیزات و غیرمنقول و منقول از اعم چیز همه، مشارکت دوران پایان از پس روش، این در :کامل  ...
دوران  پایان ،در شریک یا میهمان یا گذار سرمایه میگویند اصطالحاً.شود می واگذار شهرداري یا میزبان به %100 و کالً

 .نماید می ترك را مجموعه و برداشته را خود " کت " فقط مشارکت

B.O.T -2 منقول اموال شرط به: 

 به) زمین در منصوبه تأسیسات ساختمان، زمین،: از اعم( غیرمنقول ،اموال مشارکت دوران پایان از پس ، روش این در
 خواهد آوري جمع شریک یا گذار سرمایه توسط) لوازم ،ها دستگاه تجهیزات،( منقول اموال ولی شود می واگذار شهرداري

 .نمود خواهد تصاحب و داده را آن روز به و ي شده مستهلک هزینه شهرداري یا شد

B.O.T -3 منقول اموال از قسمتی شرط به: 

 گرفت خواهد شریک تعلق به اموال از قسمتی فقط مشارکت دوران پایان در که تفاوت این با است الذکر فوق مورد مشابه
 .آمد خواهد قرارداد در بعدي ضمایم در یا مشارکت ابتدا همان از ها آن لیست که

B.O.T کلی  ساختار از اینکه به مشروط شود عمل هم دیگري هاي مدل طرفین توافق به بسته تواند میB.O.T خارج 
 نشود

 تجاري یا بزرگ هاي مجتمع قبیل از هایی پروژه. نمود عملیاتی B.O.T روش به شود نمی را اي پروژه هر :تذکر
 سیتی سنتر،: قبیل از هایی پروژه ولی گنجند نمی B.O.T قالب در عنوان هیچ به باال به ستاره سه هتل و مسکونی

 پروژه صدها و الکترونیک بلیت کارت ،)دوستاره یا یک( آپارتمان هتل موقت، ،اقامتگاه CNG یا بنزین جایگاه شهربازي،
 مشارکت دوران طول در که هایی پروژهیعنی  بگنجد، B.O.T قالب در پروژه اقتصادي ارزیابی در بتواند که دیگر مشابه

 سود و اصل برگشت به نسبت) است ملی در عرف سرمایه بازگشت مدت برابر نیم و یک معموالً آن مدت که( 
 .باشد داشته قابلیت گذاري سرمایه

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

 یا شرکت واحد هاي اتوبوس روي بر مثالً نگیرد صورت زمین یا عرصه روي بر گذاري سرمایه است ممکن :2 نکته
 .گیرد صورت شهر هاي تاکسی یا مکانیزه اي پله
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 :B.O.T روش بر مختصري

 گذار سرمایه توسط کـل پروژه و دهد می قرار گذار سرمایه اختیار در موقت صورت به را خود زمین شهرداري روش، این در
 کلیه مشارکت، اتمام از پس و شوند می مند بهره منـافع آن از گذار سرمایه و شهرداري معینی، مدت به. شود می احداث
 .بود خواهد شهردارياختیـار  در پروژه، غیرمنقول و منقول اموال

 وسایل ارزش ،گیرد می تعلق گذار سرمایه بـه تجهیـزات، و وسـایل از قسمتی مشارکت، دوران از پس باشد قرار چنانچه
 .شد خواهد کسر میزبان، گذاري سرمایه حجـم مبلـغ از و شده ارزیابی شده مستهلک

 :فرمول متغیرهاي

 :پروژه ساالنه درآمد

 و شرایط سایر و کاري ایـام و ظرفیـت بـه توجـه با جنبی و اصلی درآمدهاي از اعم پروژه درآمدهاي کلیه بینی پیش
 .برداري بهره به مربوط مشخصات

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

 ...و شهرداري سهم کسوارت، مالیات،

 

 :پروژه ساالنه خالص سود

 .ساالنه هاي هزینه و ساالنه درآمدهاي تفاضل

 :گذاري سرمایه حجم

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

 :فرمول ضریب

 فوق عدد البته) است آمده دست به ،ها آیتم سـایر و بانکی بهره جامعه، تورم اساس بر که است ثابت عدد( 1/5 ضریب
 این باشد می درصد چهار الی دو حدود تورم یا بانکی بهـره کـه کشـورهایی در و اسـت پیشنهادشده ایران اقتصاد براي

 و اسـت سـرمایه بازگشـت زمان به مربوط یک عدد آن در که باشد می 1.2یـا 1.1 حـدود بلکـه نبوده 1.5 نیز ضریب
 .سودمیباشد بابت پروژه به شده داده اختصاص مدت به مربوطهنیز  دار ممیـز عـدد
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 مالی تحلیل به مربوط و مشـارکت دوران مـدت بـراي تـوافقی ضریب یک از است عبارت مذکور ضریب درهرحال
 .باشد نمی پروژه

 : B.O.T درروش مشارکت دوران طول محاسبه فرمول

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

 : میهمان یا گذار سرمایه براي B.O.T مزایاي -

هاي  پروژه در آن خـاص مزایاي دلیل به که باشد می موقت مشارکت هاي روش ترین متداول از یکی روش این
 .گیرد می قرار پذیر سرمایه متقابالً و گذار سرمایه اسـتقبال مـورد متعـددي

 : از است عبارت گذار سرمایه براي روش این مزایاي

 مبتدیان براي وکار کسب تمرین

 هدف بازار از خصوصاً آن آینده از اطمینانی و باشند داشته را جدیدي کار انجام قصد که حقوقی یا حقیقی اشخاص
 آن درگیر دائم طور به را خود زیادي ثابت هاي هزینه انجام و زمین خرید با کامل طور به نخواهنـد و باشند نداشته

 سایر به نسبت کمتري سرمایه با ، بازار در را خود تجربیات تا نمایند اقـدام حاضـر روش انتخـاب بـا توانند می کارنمایند
 .نمایند اقدام دائمی روش با کار نمودن اجرایی بـه نسـبت الزم تجربیات اخذ از پس و بگذارند آزمایش مورد به ها روش

 پایین ریسک

 قسـمتی خواهند نمی یـا ندارنـد را دائمی کار اجراي قصد و نداشته هدف بازار از کاملی شناخت یا اطمینان که اشخاصی
 براي را زمینی موقت صورت به روش این با توانند می بنمایند مجوزات اخذ و زمین خرید صرف را خـود سـرمایه از

 حداقل به آن خطر و ریسک ، طرح موفقیت یا مقبولیت عدم صورت در .باشند داشته اختیار در خویش طرح اجراي
 .رسد می

 زمین مشکل حل

 زمین خرید و نبوده صرفه به مقرون ، زمین قیمت بودن گران لحاظ به شهرها داخل در خصوصاً ها پروژه برخی اجراي
 تهران شهر وسط در مثالً نماید می غیراقتصادي را پروژه که بوده زیادي هاي هزینه پرداخت مستلزم خـاص پـروژه براي
 صرفه به مقرون عنوان هیچ به کارواش شبیه وکاري کسب براي مترمربع هـزار دو مساحت به زمینی خرید
 بلکه باشد نمی زیاد هاي هزینه پرداخت و زمین خرید بـه نیـازي روش ایـن از اسـتفاده صورت در که درحالی.باشد نمی

 پروژه اندازي راه و احداث بـراي صرفاً شریک سرمایه و شد خواهد تأمین شهرداري سوي از موقت صورت به زمین
 .شد خواهد صرف
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 شریک عنوان به شهرداري

 سهیم آن در شهرداري که اي پروژه .باشد می خود شرکاي براي بزرگی پتانسیل ، شهر متولی و حاکم عنوان به شهرداري
 برخوردار وکار کسب بـراي بیشـتري اطمینـان از شـریک و باشد می مصون ها حاشیه و جهات بسیاري از اي گونه به باشد
 .شود می

 : شهرداري یا میزبان یا پذیر سرمایه براي B.O.T مزایاي - مالکیت انتقال عدم -

 بـه مجدداً مشارکت مدت اتمام از بعد و گیرد می قرار گذار سرمایه اختیار در موقت صورت به پروژه زمین روش این در
 .دهد نمی دست از را منبعی هیچ پذیر سرمایه دیگر بیان به گردد برمی) پذیر سرمایه یـا میزبـان( شـهرداري

 .باشد نداشته هم قطعی مالکیت که اراضی در مشارکت -

 :هستند نوع چند شهرداري اراضی

 یا اداره سوي از اي جلسه صورت واسطه به که مالکیت فاقد اراضی و دار منقوله قطعی و دانگ شش مالکیت داراي اراضی
 ویا ندارد را آن قطعی انتقال یا فروش اجازه هم شهرداري اندو شده سپرده مالکیت انتقال بدون شـهرداري به دولت

 .نیست شهرداري دست در موقت یا دائم سندیت گونه هیچ ولـی اسـت شـهرداري تصرف در که اراضی

 نـوع ایـن چراکه نماید مشارکت به اقدام ندارند هم قطعی مالکیت که اراضی روي بر تواند می شهرداري روش این در
 بررسی بدون که نیست مفهوم بدان این البته باشد می برداري بهره صرفاً و باشد می موقت مشارکت انـواع از مشـارکت

 .شود مشارکت احتمـالی، معارضـین و معارض و مالکیت

 براي بسپارند شهرداري به را دولتی یا موات اراضی از هکتار صد یک حدود شهري یک در است ممکن مثال طور به
 عقد با طرح این هاي هزینه از قسمتی جبران براي تواند می شهرداري. کاري وجنگل انبـوه سـبز فضـاي کاشت

 هاي کاربري مذکور عرصه از قسمتی در مثال طور به حقوقی و حقیقی اشـخاص با B.O.T روش به متعدد قراردادهاي
 را طرح اصلی کاربري با متناسب هاي کاربري سـایر و ورزشـی زمین یا سالن˚ شهربازي˚ رستوران مانند موقتی

 بیافتد اتفاق تواند می که است ،طبیعـی هـم مالکیـت سـند داراي اراضی در B.O.T روش به مشارکت. نماید مشارکت
. 

 برداري بهره و اجرا در عمل سرعت

 برداري بهره دوران همچنین و پروژه ساخت براي معکوس شمارش قرارداد، ابالغ روز از شنی ساعت تئوري مبناي بر
 دوره کرد خواهد سعی سود، روز یک حتی ندادن دست از و سود حداکثر به رسیدن براي گذار غذا سرمایه شود می آغـاز
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 در اي پروژه آمدن وجود به یعنی موضوع این و برساند، انجام به سرعت با و ممکن زمان اقـل حـد در را پـروژه سـاخت
 .ممکن زمان حداقل در شهرمان

 درازمدت برنامه براي آزمایشی عملکرد

 مشارکت این در است نشده تجربه آن روي بر کاري نوع هیچ که دارد اختیار در را خالی زمینی قطعه شهرداري
 شهرداري زمین خویش هزینه با نفر یک مشارکت نوع این در درواقع نماید می مذکور محلآزمایش  به اقدام شهرداري

 برنامه زمین قطعه آن براي تواند می شهرداري موفقیتان صورت در ودهد  می قرار وکار کسب براي آزمایش مورد را
 .نماید ریزي طرح مناسبی درازمدت

 امالك از حفاظت

 دیگران توسط شهرداري سوي از برداري بهره عدم دلیل به شهرداري اختیار در یا متعلق اراضی که افتاده اتفاق بسیار
 .عادي اشخاص نیز و خواران زمین سوي از گاها حتی و مختلف ادارات سوي از گاهـا اند شده تصاحب

 معموالً و نمایند می تصاحب را آن زور به و نموده وساز ساخت شبانه ، شهرداري اراضی ،در خواران زمین برخی بعضاً حتی
 . شود می خارج شهرداري دست از زمین و شود نمی صادر ها شهرداري نفع به راي ،ها دادگاه در مواردگونه  این در

 متعـدد قراردادهاي عقد با یعنی نمود رفع را مشکل این آن  واسطه به توان می که است ابزاري یک B.O.T روش
 .نمود زمین حفظ و مالکیت حفظ به اقدام توان می موصوف اراضـی در مشـارکتی

 

 مالکیت تثبیت و معارض و رفع شناسایی

 در تا نماید وفصل حل را آن مشکالت و شناسایی را زمین معارضین بتواند شهرداري که دهد می را امکان ،این روش این
 .نماید ریزي برنامه زمین آن آینده به نسبت مناسـب فرصت

 مالکیت شود می موجب پروژه زمین در شهرداري حضور تقویت و گذار سرمایه با موقت قرارداد عقد دیگر سوي از
 .گردد تثبیت پروژه زمـین روي بر شهرداري

 پنهان سود چهار

 آینده براي سرقفلی ارزش افزایش و ایجاد -1 -

 آن نمودن سودآور و سرمایه رکود از خروج -2 -
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 زمین ارزش ذاتی افزایش -3 -

 پروژه زمین روي بر شغل یک امتیاز کسب -4 -

 : شنی ساعت تئوري -

 آغـاز پروژه زمانبنـدي برنامـه قرارداد ابالغ زمان از تحویل - برداري بهره˚ ساخت قراردادهاي ، بندي زمان اساس بر
 هاي شن لحظه همان از و برگرداندیم را شنی ساعت یک اینکه مثل قرارداد ابالغ با درواقع میهمان سـرمایه و شود می

 .گذرد می سرعت به زمـان و میافتنـد پـایین به کوچک

 : معکوس مثلث تئوري -

 همین باشد پایین به آن هرم رأس و باشد قرارگرفته معکوس صورت به که بگیرید نظر در را االضالعی متساوي مثلث
 .نمایید تقسیم قسمت سه بـه پـایین رااز مثلث

 تقسیم مساوي ثلث سه به تحویل -برداري بهره -ساخت قراردادهاي در مشارکت دوران طول تئوري این اساس بر
 :شود می

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

 خواهند آشنا کیفیت و کمیت با و شناخت خواهند را آن خدمات یا محصوالت و پروژه ، مشتریان کم کم، ثلث این در
 با ها هزینه اول دوره این در معموالً و کرد خواهد برطرف مرور به را کار نواقص و اشکاالت همگذار  سرمایه و شـد

 .داشت خواهد هزینه و درآمد تراز به نسبت کمتري تلورانس بـا باشـد هم سود اگر و بوده برابر درآمدها

 .بود هاخواهد هزینه از بیشتر درآمدها و شده بیشتر سودآوري مرحله وارد ،پروژه مشارکت دوره از دوم ثلث در

 اول ثلث مجموع از بیشتر سوم، ثلث از آخر سال بطوریکه بود خواهد خود حد باالترین در پروژه ،سودآوري سوم ثلث در
 .داشت خواهدسودآوري  ، دوم و
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 B.O.T روش به مشارکتی گذاري سرمایه قرارداد نمونه

 : مقدمه

 عالی هیئت جلسه صورت................ ....................  مورخه مصوبه........  بند و مدنی قانون 10 ماده اساس بر قرارداد این

 .باشد می االجراء الزم ها آن قانونی مقام قائم و طرفین براي و گردد می منعقد تبریز شهرداري گذاري سرمایه

 طرفین.  یک ماده

»  شهرداري«  قرارداد این در که .... :  تلفن ....  قانونی اقامتگاه به) ... شهردار( .... نمایندگی به...  شهرداري: اول طرف
 .شود می نامیده

 تبریز:  قانونی اقامتگاه به................  شناسنامه شماره به...................................  آقاي: دوم طرف

 .شود می نامیده »مشارکت طرف«  قرارداد این در که.................. .....................................................................................

 نمایند اعالم دیگر طرف به را آن هفته یک ظرف بایست می طرفین از یک هر قانونی اقامتگاه تغییر صورت در:  تبصره
 پست وسیله به بایست می اوراق ابالغ گردد می قلمداد صحیح فوق قانونی هاي اقامتگاه به اوراق ابالغ صورت این غیر در

 پذیرد صورت سفارشی

 قرارداد موضوع.  دو ماده

 به....................  در واقع مترمربع..........  حدود محوطه در................. اندازي راه و تجهیز - سازي آماده از است عبارت
 .باشد می قرارداد ضمیمه که تجهیزاتی با) انتقال ˚ برداري بهره ˚ ساخت( B.O.T گذاري سرمایه روش

 قرارداد مدت.  سه ماده

 .باشد می برداري بهره زمان از سال.............  قرارداد مدت. 3ـ1

 :بود خواهد زیر شرح به پروژه اجراي بندي زمان. 3ـ2

 آن ارائه و قرارداد ابالغ تاریخ از روز پانزده مدت به) جانمایی و سازي آماده ، سازي محوطه( شامل پروژه نقشه تهیه. 3ـ3
 .روز ... تا حداکثر شهرداري سوي از الزم بررسی و منطقه شهرداري به

 .3- 3 بند مدت اتمام تاریخ از کاري فصل به توجه با ماه...  مدت به حداکثر سازي آماده عملیات اجراي. 3ـ4

 احداث جهت آن صالحیت و رسیده طرفین رؤیت به قبالً...................  قرارداد موضوع پروژه احداث محل موقعیت. 3ـ5
 . باشد می قرارداد ضمیمه و است رسیده طرفین تأیید به پروژه اندازي راه و
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 طرفین آورده.  چهار ماده

 شهرداري آورده. 4ـ1

 مدت به مشارکت موضوع پروژه اندازي درراه استفاده جهت قرارداد این 5 ماده در مورداشاره زمین گذاشتن اختیار در
 .آن بهاء دریافت بدون پروژه با مرتبط مجوزت سایر و برداري بهره مجوزهاي ارائه و معین

 2 ماده در مصرّح قرارداد موضوع هاي هزینه سایر تأمین ، شهرداري براي قرارداد این در شده معین آورده غیراز به: تبصره
 .باشد می مشارکت طرف عهده به جانبی هاي هزینه و

 مشارکت طرف آورده. 4ـ2

 ، محوطه سازي کف ، زیرسازي عملیات اجراي از اعم پروژه اندازي راه و احداث جهت الزم مخارج کلیه تأمین و تهیه
 و اجرا جهت الزم هاي هزینه سایر و انشعابات هزینه ، محوطه نورپردازي ، نگهبانی بتنی، یا فلزي سازه صورت به ابنیه
 . باشد می قرارداد ضمیمه و بپیوست جداگانه جلسه صورت موجب به که ، ختمبدو تا  از پروژه از برداري بهره

 پروژه مشخصات.  پنج ماده

 : .................................................. پروژه اجراي محل. 5ـ1

 مترمربع...................  عرصه. 5ـ2

 . بود خواهد منطقه شهرداري مصوب هاي نقشه اساس بر سازه صورت به مدیریت ، نگهبانی از اعم ها اعیانی کلیه. 5ـ3

 طرفین الشرکه سهم.  شش ماده

 در برداري بهره تاریخ از شمسی سال.............  مدت به پروژه کل ، قرارداد این مفاد طبق نمودند توافق طرفین. 6ـ1
 پروژه انجام از ناشی حکمی و تبعی و ذاتی غیرمنقول اموال کلیه فوق مدت انقضاي از بعد و باشد مشارکت طرف اختیار
 . داشت نخواهد خصوص این در ادعایی گونه هیچ مشارکت طرف و بود خواهد شهرداري به متعلق

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

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

 بدون قرارداد خاتمه در گردد می نصب و خریداري مشارکت طرف توسط که گاز و تلفن ، برق ، آب هاي انشعاب. 6ـ4
 .گرفت خواهد قرار شهرداري اموال جزو شهرداري توسط هزینه پرداخت
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 فروش نرخ به پاسخگویی مسئولیت همچنین و بوده تبریز شهر سطح در مرسوم نرخ گرفتن نظر در با نرخ تعیین. 6ـ5
 . بود خواهد مشارکت طرف با تعزیراتی مراجع در

 سرقفلی خصوص در ها آن ادعاي و ثالث اشخاص به قرارداد این پروژه از قسمتی برداري بهره واگذاري صورت در. 6- 6
 نخواهد مسئولیت گونه هیچ خصوص این در شهرداري و بوده جوابگو شخصاً مشارکت طرف ، پیشه و کسب حق و

 .داشت

 .ندارد غیر به را قرارداد موضوع کل واگذاري حق مشارکت طرف. 7- 6

 طرفین تعهدات.  هفت ماده

 شهرداري تعهدات. 7ـ1

 قرارداد ابالغ تاریخ از روز 10 حداکثر مدت ظرف جلسه صورت تنظیم با زمین تحویل. 7ـ1- 1

 طرف توسط شهري تأسیسات انشعاب خرید براي و پروژه اجراي احتمالی موانع رفع و هماهنگی در شهرداري. 7ـ1ـ2

 .کرد خواهد صادر را الزم هاي معرفی ، مشارکت

 تا مشارکت طرف توسط قراردادي تعهدات اجراي حسن و قرارداد انجام حسن بر نظارت شامل عالیه نظارت. 7ـ1ـ3
 اشخاص طرف از اجرایی موانع رفع ، طرفین سوي از قرارداد مفاد اجراي حسن و قرارداد موضوع برداري بهره زمان

 .پروژه اجراي محل خصوص در حقوقی و حقیقی

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

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

 مشارکت طرف تعهدات. 7ـ2

 تأمین سازمان و اجتماعی امور و کار وزارت هاي بخشنامه و ها دستورالعمل و مقررات و قوانین کلیه رعایت. 7ـ2ـ1
 در گویی پاسخ و کارگران ایمنی نکات رعایت و خود کارکنان قانونی مزایاي و حقوق تمام پرداخت خصوص در اجتماعی
 به پاسخگویی مسئولیت ضمناً. باشد می مشارکت طرف عهده به ثالث اشخاص و کارکنان به احتمالی حوادث خصوص
 و بوده مشارکت طرف عهده به قضایی شبه و قضایی مرجع هر در ثالث اشخاص و کارکنان کیفري و حقوقی دعاوي

 .ندارد آنان قبال در مسئولیتی گونه هیچ شهرداري

 در فلذا.  باشد می مشارکت طرف عهده به پروژه تأسیسات کلیه و گاز ، تلفن ، آب ، برق مصرف و خرید هزینه. 7ـ2ـ2
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 طرف از و اقدام آن هزینه کنترل و برآورد به نسبت ممکن طریق به گردد استفاده محل موجود امکانات از که صورتی
 .شد خواهد مطالبه مشارکت

 .پذیرفت خواهد صورت شده ارائه طرح و نقشه اساس بر محوطه نورپردازي. 7ـ2ـ3

 گونه هیچ موضوع این و( باشد می مشارکت طرف عهده به برداري بهره مدت طول در نقص رفع مسئولیت. 7ـ2ـ4
 ).ندارد شهرداري الشرکه سهم در تأثیري

) روز15 از بعد( تعطیل هرروز ازاء به است متعهد مشارکت طرف روز 15 از بیش تعطیلی صورت در:  تبصره
 . نماید پرداخت شهرداري الشرکه سهم به نسبت خسارت عنوان به را سال روزترین  پرفروش

 ساختمانی عملیات هرگونه و شهرداري تأیید از پس اقدامات انجام و جانمایی و سازي محوطه نقشه ارائه و تهیه. 7ـ2ـ5
 همکاري عدم صورت در و گیرد انجام منطقه عمرانی و فنی معاونت هماهنگی با و نظر زیر بایستی اجرایی و

 .شد خواهد اقدام قرارداد همین ده ماده برابر و کننده مشارکت

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

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

 . محیط داشتن نگه سالم و پاکیزه و دستشویی سرویس نگهداري و بهداشتی اصول رعایت. 7ـ2ـ8

 . مراجعین و کارکنان دسترس در اولیه هاي کمک جعبه تأمین و تهیه و حفاظتی و ایمنی نکات رعایت. 7ـ2ـ9

 طرف عهده به خسارات پرداخت و ها مسئولیت کلیه ، مراجعین براي سانحه و حادثه هرگونه بروز صورت در. 7ـ2ـ10

 .ندارد مسئولیتی گونه هیچ زمینه این در شهرداري و است مشارکت

 و است مشارکت طرف عهده به کارکنان تسویه و وحقوق حق کلیه و مالیات ، عوارض ، بیمه قانونی، کسورات. 7ـ2ـ11
 .داشت نخواهد خصوص این در مسئولیتی گونه هیچ شهرداري

 موارد استثناء به پروژه موضوع براي مجوز دریافت جهت ها سازمان و ادارات براي الزم هاي پرداختی کلیه. 12- 2- 7
 . 1 دربند مذکور

 پرورش آموزش ، بیمه ، اجتماعی تأمین ، مهندسی نظام:  قبیل از باشد می مشارکت طرف تعهدات جزء قرارداد این 7
 .ماده این مفاد شرح به غیره و اماکن ، ،بهداشت
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 اتمام از پس قرارداد موضوع اجراي جهت الزم وسایل و مستحدثات کلیه نقص و عیب بدون و سالم تحویل. 13- 2- 7
 در و باشد می مشارکت طرف تعهدات از بوده موجود برداري بهره حین بطوریکه شهرداري به مشارکت دوران طول

 نقیصه و عیب رفع به تمکین از طرف چنانچه و باشد می نقص رفع به ملزم مشارکت طرف نقص و عیب بروز صورت
 از ادعائی هرگونه و نمود خواهد خسارت جبران مشارکت طرف از مأخوذه تضمینات محل از شهرداري نماید استنکاف

 .باشد می ساقط و سلب اعتبار درجه از خصوص این در طرف

 شرایط سایر.  هشت ماده

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

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

 . بود خواهد دار عهده را خود عمل از ناشی قانونی خسارات

 و آب و برق از اعم شهري تأسیسات مصرف ، نگهداري ، نگهبانی ، اجتماعی تأمین ، بیمه هاي هزینه کلیه تأمین. 8ـ3
 .باشد می مشارکت طرف عهده به تلفن

 .باشد می مشارکت طرف عهده به اموال امنیت حفظ و اموال از نگهداري. 8ـ4

 سهم وصولی درآمد و بود خواهد منطقه شهرداري هماهنگی با شهرداري سهم اخذ و درآمد وصول بر نظارت. 8ـ5
 .شد خواهد واریز منطقه شهرداري حساب به شهرداري

 اعم تعهدي گونه هیچ و داشت نخواهد را پیشه و کسب ادعاي حق مشارکت طرف ، مشارکت دوران پایان از پس. 8ـ6
 .شد نخواهد ایجاد شهرداري به ها آن نظایر و پیشه و کسب حق ، سرقفلی از

 نخواهد را شهرداري سوي از واگذاري زمین مالکیت در ادعایی گونه هیچ قرارداد انقضاء از پس مشارکت طرف 8ـ7
 .نماید می ساقط و سلب خود از را بعدي ادعاهاي همه و داشت

 نماید افتتاح مدت کوتاه یا الحسنه قرض یا جاري حساب تبریز مرکزي شعبه شهر بانک در تواند می مشارکت طرف 8- 8
 .رساند انجام به مذکور شعبه شهر بانک در پروژه این گردش مالی اعظم قسمت و

 مشارکت قرارداد مدت طول در آن در منصوبه تأسیسات و اعیان و عرصه ، اراضی از اعم پروژه احداث محل. 9- 8
 و باشد می ها آن از کامل حراست و حفظ به مکلف نامبرده لذا و گیرد می قرار مشارکت طرف اختیار در امانتصورت  به

 به خسارتی و لطمه حیث این از و نماید تقصیر یا و قصور خود حرفی و قانونی تکالیف انجام در مشارکت طرف چنانچه
 تمایل وعدم قرارداد مدت پایان در اگر همچنین باشد می مربوطه خسارت جبران به ملزم شود وارد موردنظر اموال
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 تحویل شهرداري به ابالغ تاریخ از ماه دو ظرف را مذکور اموال ، شهرداري کتبی ابالغ با قرارداد تمدید به شهرداري
 به وارده خسارت جبران بر عالوه ننماید ید خلع و خارج پروژه محوطه از را خویش به متعلق منقول اموال و ندهد

 میزان تعیین و بود خواهد تعقیب قابل نیز درامانت خیانت اتهام به اسالمی مجازات قانون 674 ماده استناد به شهرداري
 حق مشارکت طرف و برآورد شهرداري فنی کارشناسان توسط بند این موضوع شهرداري اموال به وارده خسارت
 .بپردازد را آن ابالغ تاریخ از روز ده مدت ظرف است موظف و نداشته را آن به اعتراض

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

 قرارداد ضمانت.  نه ماده

 ریال..............  مبلغ به بانکی نامه ضمانت مشارکت طرف ، خویش تعهدات به عمل و کار اجراي حسن منظور به. 1- 9
 خواهد داده عودت عیناً قرارداد موضوع اتمام از پس که نمود خواهند شهرداري تحویل مشارکت دوران تضمینعنوان  به

 .نماید قانونی استفاده آن از خسارت جبران براي دهد می اجازه شهرداري به صورت این غیر در و شد

 تحویل و شهرداري الشرکه سهم تضمین عنوان به شهرداري وجه در ریال..............  مبلغ به چک ارائه همچنین. 2- 9
 وصول خصوص در قانونی اقدام مذکور موارد رعایت عدم صورت در که مشارکت دوران طول اتمام از پس پروژهموقع  به
 .گرفت خواهد صورت آن

 عدم در اختالف موارد در توافق حصول عدم یا و مشارکت مدت انقضاي از بعد موقع به تخلیه عدم صورت در. 1 تبصره
که  گردد می تعیین التزام وجه عنوان به ریال میلیون پنج مبلغ تأخیر هرروز بابت از ، مشارکت طرف ، تعهدات انجام
 . بپردازد باید مشارکت طرف

 صورت به متنی.......... سال در تعیینی التزام وجه همچنین ها نامه ضمانت میزان در توافق و تجدیدنظر جهت:  2 تبصره
 .گردد می محسوب قرارداد الینفک جزء و شد خواهد الحاق قرارداد این به و تنظیم قرارداد متمم

 فسخ موارد.  ده ماده

 پروژه موضوع) کلمه عام معناي به( تأسیسات ایجاد به نسبت مشخص زمانی فاصله در مشارکت طرف چنانچه1- 10
 بدون و حده علی انشائی اراده به نیاز بدون و طرفه یک صورت به ، شهرداري کتبی اعالم از پس قرارداد این. ننماید اقدام

 طرف و داشت خواهد غیر به را قرارداد موضوع واگذاري حق شهرداري و بوده منفسخ قضائی محاکم به مراجعه
 .نماید می ساقط و سلب خود از را ادعاییهرگونه  حق مشارکت

 . متناوب ماه 5 یا متوالی ماه 3 مدت به شهرداري الشرکه سهم موقع به پرداخت عدم و تعلل صورت در 2- 10

 . قرارداد در مندرج تعهدات به مشارکت طرف نکردن عمل صورت در 3- 10
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 . شهرداري موافقت بدون مشارکت طرف سوي غیراز به قرارداد کل واگذاري صورت در 4- 10

 . مشارکت دوران طول در مشارکت طرف ورشکستگی یا محجوریت یا فوت صورت در.5- 10

 .گردد غیرممکن قرارداد اجراي ادامه بطوریکه قاهره قوه تحقق صورت در 6- 10

 گردید خواهد منفسخ خود خودي به مابین فی قرارداد فوق دربندهاي مندرج شرایط از یک هر حصول صورت در:  تبصره
 10 فاصله به حداقل هرکدام متوالی) اخطار 2( قانونی هاي اخطاریه صدور به منوط قرارداد فسخ هرگونه شرایط سایر در

 .بود خواهد سفارشی پست وسیله به یکدیگر از روز

 اختالف حل.  یازده ماده

 اختالفی ، قرارداد اجراي به مربوط امورات و ضمایم و اسناد سایر و آن مفاد تفسیر در یا و قرارداد این اجراي در چنانچه

 صورت در و شد خواهد وفصل حل اختالف موارد طرفین مذاکره طریق از ابتدا آید پیش مشارکت طرف و شهرداري بین
 نسخ و مواد.  دوازده ماده شد خواهد اقدام تهران شهرداري معامالتی مالی نامه آئین 38 ماده مطابق ، وفصل حل عدم

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