
 

 
 

 در  BOTکارگیری روش قراردادی شناسی بهآسیب      

 های شهر تهرانپروژه

 
 بهشتی شهید دانشگاه علمییئتهضو عاستادیار و           پورسید مجتبی حسینعلی

 امیرکبیر دانشگاه علمیهیئت عضو و استادیار   اقبال شاکری

 ساخت و پروژه مدیریت ارشد کارشناس                  مصطفی سجادیان

 

 

 چکیده
های فنی و مدیریتی بخش خصوصی، سعی منظور جذب منابع مالی و استفاده از تجربهشهرداری تهران به
تر از آن، افزاایش مشزارکت و همزدلی شزهروندان بزرای گ زتر  گذاری شهری و مهمدر رشد سرمایه

 هزاییانتقزا(  و مشزتقاآ آن، ازجملزه رو  -برداریبهره -)ساخت BOTی شهری دارد. رو  توسعه
در این پژوهش بعزد از  دهد.ی زیربنایی کشور افاایش میاست که مشارکت بخش خصوصی را در توسعه

های آن، فصو( و مواد قرارداد موجود در شهرداری تهران بررسی قرار شد؛ و ویژگی BOTمعرفی قرارداد 
( بزه شزهرداری در شهرداری از ابتدای تعریف پروژه تا زمان انتقزا BOTی سپس روند انجام یک پروژه
جمهور  ریای و نظارآ راهبردی رئیسمعاونت برنامه 469ی اصلی )نشریه BOTبررسی شد و با قرارداد 

ای بزا نامهها پرسزش. بزر اسزاس ایزن بررسزیشزدشناسایی و معرفی  هاو در هر مرحله ایراد مقای ه شد
شزوندگان قزرار ر اختیزار پرسششزده تهیزه شزد و دهای انجامشناسی پروژهی آسیبسؤاالآ باز درزمینه

شده های شهری انجامگذار در پروژهی آماری شامل سه گروه است: بخش خصوصی سرمایهگرفت. جامعه
ترین مشزالتآ ها و مدیریت شهری. مهمدر تهران، مهندسان مشاور مرتبط با این پروژه BOTبه رو  
سزنجی کامزل، اد، نبود تخمزین صزحیو و امالاناند از: فرآیند طوالنی عقد قراردشده نیا عبارآشناسایی
کارگیری قزرارداد های مناطق. در انتها برای بهبزود بزههای شهرداریطرفه بودن متن قرارداد، دخالتیک

BOT هایی شده است.پیشنهادهای شهر تهران، در پروژه 

 های شهریشناسی، پروژه، آسیبBOT های کلیدی:واژه
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 Mustapha.sajadian@gmail.com 
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 مقدمه
زای رشد اقتصادی، ب تر مناسبی برای افاایش درآمزد ملزی، عنوان یالی از عوامل درونگذاری بهسرمایه

ی کشور و درنهایت افاایش سطو رفاه شهروندان است که با توجه به محزدودیت افاایش اشتغا(، توسعه
شزده کارهای مطرحکند. یالی از راهگذاری ایفا میمنابع دولتی، بخش خصوصی نقش اصلی را در سرمایه
 BOT1ی قزراردادی کارگیری شیوههای زیربنایی بهبرای تأمین مالی و افاایش کیفیت خدماآ در پروژه

جویی ی بخش خصوصی و صرفهاست. در کنار ماایای ب یار این رو ، از قبیل استفاده از توان و سرمایه
ی این قراردادها و همچنین پیچیدگی ها، دوران طوالنهای ساخت و مشارکت در مدیریت ری کدر هاینه
هزا تأییرگزذار باشزند. در ایزران تعزدادی از ها، باعث شده است عوامل ب یاری بر روند اجرای آنزیاد آن
امزا در حزا( حا زر رویالزرد اند؛ کارگیری این شزیوه اجرایزی شزدههای نیروگاهی و آزادراهی با بهپروژه

که البته کاربرد این شیوه  ی با استفاده از این رو  استهای بخش خصوصها به جلب مشارکتشهرداری
هزای متعزدد، فراخوان بزرخت در شهرداری تهران )و سایر شهرها  با برخی مشالتآ روبرو است؛ زیزرا 

شده است و ایزن پزژوهش در پزی یزافتن هایی با این شیوه در شهرداری تهران اجرا تاکنون معدود پروژه
 های شهر تهران است.در پروژه BOTهای قراردادی ارگیری رو کشناسی بهمشالتآ و آسیب

 

 BOTمعرفی روش قراردادی 
 عنوان روشی برای تأمین مالی پروژهبه BOTقرارداد  -

اند، ماننزد شزدههای ب زیار متفزاوتی انجامبندیهای تأمین مالی در دسزتهشده رو طبق مطالعاآ انجام
بندی بزر اسزاس تزأمین مزالی خارجی باشد یا داخلزی و یزا دسزتهبندی بر اساس منشأ سرمایه که دسته
گران ارائه ها، پژوهشبندیبندی از سایر دستهبندی زیر را بر اساس جمعدسته ای.ای و یا غیرپروژهپروژه
 :اندداده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Build– Operate– Transfer. 
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 های تأمین مالیدر میان انواع روش BOTجایگاه روش تأمین مالی : 1 شکل

 

 BOTمبانی و ساختار  -
گذار )بخش خصوصی  م ئولیت طراحی، تأمین مالی و احداث پروژه را بر سرمایه« شرکت»در این رو  

بخش عمزومی ،  -پذیر)سرمایه« دستگاه اجرایی»شده از سوی عهده خواهد داشت و بر اساس مجوز داده
کنزد و از محزل درآمزد حاصزل از فزرو  برداری میگذار از پروژه بهرههزمان مشخصی سرمایبرای مدآ

  و 1: 1387، 469ی ی شزمارهکند )نشزریهی خود را بازیافت می، اصل و سود سرمایه«محصو( پروژه»
نماید )شیروی، پس از سپری شدن مدآ قرارداد، پروژه و حق استفاده از آن را رایگان به دولت منتقل می

، تهیه و تنظزیم اسزناد و مزدار  BOTهای زیربنای به رو  طور اصولی، در اجرای پروژهبه . 3: 1380
هزایی کزه در قالزب اسزناد و مزدار  گیزرد و ازنظزر ماهیزت بزا پروژهصورآ موردی انجزام میپروژه به

  .4: 1387، 469شوند، متفاوآ است )نشریه قراردادهای هم ان )تیپ  تنظیم می
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 (1387، 469)نشریه  BOTهای بندی اجرای پروژه: مراحل و زمان2شکل 
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 ازنظر ساختاری BOTانواع قراردادهای  -
هزای ی واگذاری یک یا چند مورد از وظایف تأمین مالی، طراحی، ساخت و مزدیریت، رو تغییر در نحوه

: 1385گیرنزد )سزبط، قزرار می BOTهای زیر همگی در قالب متنوع ب یاری را ایجاد کرده است. رو 
40:  

 ؛BOOT)1(برداری، انتقا( ساخت، مالالیت، بهره •
 ؛ 2BOO(برداری ساخت، مالالیت، بهره •
 ؛BTO)3(برداری ساخت، انتقا(، بهره •
 ؛BOR)4(برداری، نوسازی ساخت، بهره •
 ؛BOLT)5( 1380ساخت، تملک، اجاره، انتقا( )شیروی،  •
 ؛ROT)6(  1380برداری، انتقا( )شیروی، بازسازی، بهره •
 .MOT)7(  1380برداری، انتقا( )شیروی، مدرنیاه کردن، بهره •

هزا پرداخزت شود کزه در آنبا توجه به ایناله در شهرداری تهران بیشتر از قراردادهایی استفاده می
 شود:تو یو داده می BOLTگیرد، قرارداد   انجام میLeaseاجاره )

BLT/BOLT : ،چنانچه کن رسیوم پروژه را بعد از ساخت تملک کند و آن را برای مدآ معینی

در مقابل دریافت مبلغی به دولت اجاره دهد و پس از سپری شدن مدآ، آن را رایگان به دولزت تملیزک 
 . در ایزن حالزت بزا 9، ص 1380شزود )شزیروی، استفاده می BOLTو یا عنوان  BLTکند، از عنوان 
 . البتزه در قراردادهزای 128، ص 1385شرط تملیک مواجه ه زتیم )صزادقی، ه اجاره بهمالانی می مشاب

گذار )طر  دوم  بعد منظور این است که سرمایه BOLTتحت عنوان  8هامنعقدشده در سازمان مشارکت
او(   پذیر )طزر بها را به سزرمایهبرداری کند و نیا اجارهاز طراحی، ساخت و تجهیا پروژه، از پروژه بهره

پذیر )طر  او(  تحویل دهد پرداخت نماید و در پایان مدآ قرارداد یا ف خ آن، پروژه را کامل به سرمایه
 شهرداری تهران . BOLTنویس قرارداد )متن پیش

  

 های شهریپروژه
شود که ارتباط تنگاتنگ و  روری بزا حیزاآ و کالبزد ها گفته میهای شهری به آن دسته از پروژهپروژه

ها و شهر وجزود دارد. شهر دارند و نوعی واب تگی و پیوستگی متقابل و متزمت اجتماعی بین این پروژه
تقویزت و حفزت تنزوع یابنزد و باعزث ها متناسب با نیاز شهروندان و محیط شهری توسزعه میاین پروژه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Build, Operate, Own, Transfer. 

2. Build, Own, Operate. 

3. Build, Transfer, Operate. 

4. Build, Operate, Renewal. 

5. Build, Own, Lease, Transfer. 

6. Refurbish, Opereate, Transfer. 

7. Modernize, Operate, Transfer. 

 .تهران شهر مردمی هایمشارکت و گذاریسرمایه سازمان 8.
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 . متزولی اصزلی 1390شزود )یزاری، های اجتماعی در محیط شهر میفضایی و گ تر  تحر  و جاذبه
 ها ه تند.ها شهرداریگونه پروژهاین
 

  مشارکت مدنی
مشارکت مدنی بر اساس تعریف دستورکار اجرایزی قزانون عملیزاآ بزانالی بزدون ربزا عبزارآ اسزت از: 

قدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع درآمیختن سهم الشرکه ن»
این مشارکت، مشارکتی اقتصادی است و برای دسزتیابی بزه سزود، چنزین «. منظور انتفاع طبق قراردادبه

هزای تولیزدی )صزنعتی، معزدنی، کشزاورزی و م زالن ، گیرد. مشارکت مدنی در بخشاقدامی انجام می
 . مشزارکت در سزاخت ازجملزه 1391ی و خارجی  و خدماآ کاربرد دارد )عبدلی و قوامی، بازرگانی )داخل

مصادیق مشارکت مدنی است؛ در این نوع مشارکت مالک و سازنده با هم شریک ه تند )سایت حمایزت 
  .16/8/1393، 4407آنتین، کد خبر 

رکت مزدنی و ... سزه ، مشزاBOTها، اعم از رو  گذاری مشارکتی در شهرداریدر بحث سرمایه
 گذاری داریم:عنصر سرمایه
تواند در فضای مجازی نیا نه به معنای خا  بلاله محل اجرای پروژه مدنظر است و می ؛زمین -1
 باشد؛

 های ساختمانی؛مجوزها و پروانه -2

 ی ساخت.سرمایه -3

بر  ؛ 9، ص 1390ها، شهرداری 105ها این دو عنصر او( را دارند )بهاروند، نشریه معموالً شهرداری
 شود.الشرکه برای طرفین تعریف میها، سهماساس همین آورده

 

روش نویس قرارداد به ها و متن پیشبررسی فرآیند عقد قرارداد در سازمان مشارکت
BOT 

ها بزه شده در سازمان مشارکتهای انجامهای موجود در پروژهی مشالتآ و آسیببرای آشنایی با زمینه
در شزهرداری  BOTکارگیری قزرارداد ابتدا به بررسی روند بزهنامه، سؤاالآ پرسش و تهیه BOTرو  

کزه  BOLTد نزویس قزرارداپرداخته شده است؛ سپس متن پیش 469ی ی آن با نشریهتهران و مقای ه
شود، نقد شده است؛ این ق مت از مطالعاآ با مصاحبه گذاران منعقد میها و سرمایهبین سازمان مشارکت

 .انجام شده استها در چند جل ه با کارشناسان مالی، فنی و حقوقیِ سازمان مشارکت
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 در شهرداری تهران BOT کارگیری قراردادبررسی روند به

 
 ها(، )منبع: سازمان مشارکتBOTگذاری به روش : روند اجرایی سرمایه3شکل 
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  را بزا رونزد شزالل های مردمزی )در سازمان مشارکت BOTرو   گذاری بهروند اجرایی سرمایه
BOT ( کنیم  مقای ه میشالل اصلی. 

گذاری از واحزدهای در مشارکت شهرداری با بخش خصوصزی، بعزد از دریافزت پیشزنهاد سزرمایه
شهرداری، بتفاصله از طر  شهرداری ارزیابی اقتصادی و فنی و تالمیل اسناد پرونزده و اسزناد مناقصزه 

هزای ایشزان در مزتن گذار و شزرایط و تواناییتنها نظراآ سرمایهتا این مرحله نه درواقع و شودمی انجام
گذار هزم هنزوز مشزخی نی زت. در ایزن مرحلزه شود، بلاله خود سرمایهقرارداد و اسناد پروژه دیده نمی
رد )بازه زمانی شناخت ندا گذار شناختی از پروژهگذار ندارد و همچنین سرمایهشهرداری شناختی از سرمایه

گذار بخزش های زیادی، هم به شهرداری و هم به سرمایهتنها محدود به مناقصه است ؛ در نتیجه ری ک
  بعد از مشخی شدن مو وع و اهدا ، 469اصلی )نشریه  BOTاما در قرارداد ؛ شودخصوصی وارد می

مزاه  9تزا  6شود و طی این مدآ که بین یگذار شروع مپذیر و سرمایهپروژه با مذاکراآ اولیه بین سرمایه
پردازند و با امضزای تر مو وع، به شناخت یالدیگر نیا میکشد، دو طر  عتوه بر بررسی دقیقطو( می
 شود.نامه منجر می، م ائل فنی، مالی و حقوقی بین دو طر  تفاهم شده و به امضای موافقتنامهتفاهم

کنزد. در جریزان برگزااری گذاران دعوآ بزه مشزارکت میدر ادامه شهرداری با فراخوان از سرمایه
گذار، با وی عقزد قزرارداد مت  انتخاب م ائل مالی است و بعد از مشخی شدن سرمایه عموماًمناقصه 
 گهگزاهکشزد، شود؛ البته از زمان مناقصه تا تالمیل فرآیند عقد قرارداد، زمزان زیزادی طزو( میانجام می

گذار منتخزب ای که تقریباً سزرمایهگونهوفصل شود؛ بهمابین دو طر  حلچندین سا(، تا تمام م ائل فی
اصزلی  BOTکزه در قزرارداد یدرحال. 1هایی که داده مجبور بزه ادامزه دادن اسزتتضمین به خاطرفقط 
شزده در بتزدایی لحا های ا  قبل از رسیدن بزه ایزن مرحلزه، بخزش خصوصزی بایزد شزرط469)نشریه 
. در هانامه مانتی و ارائه موردنظرتجهیا مالی، دریافت مجوزهای  ازجملهدست آورد،  را به نامهموافقت

هزا، بزا سزایر ی آنهایی که بخش خصوصزی بایزد دربزارهنامهای به موافقتاشاره BOLTمتن قرارداد 
ی تزأمین مزالی، نامزهها، موافقتنامزهتی ایزن موافقازجملزهها بزه تفزاهم برسزد، نشزده اسزت؛ بخش
ها نامزهی تأمین و تدارکاآ است. اگر این موافقتنامهموافقتی ساخت و نامهی بیمه، موافقتنامهموافقت

 کند.هایی را به وی تحمیل میپذیر )شهرداری  مشخی نباشد، ری کبرای سرمایه
های ی نقشزههای منعقزده در آن، بخزش خصوصزی بزه تهیزهی تضمینبعد از عقد قرارداد و ارائه

کنزد. نظزارآ یمها از سوی شهرداری، به اجزرای پزروژه اقزدام پردازد و بعد از تأیید آناجرایی پروژه می
اسزت؛ در  شهرداری بر روند اجرای پروژه، از ابتدای دوره ساخت است و شهرداری عامزل کنتزر( پزروژه

پردازد. برداری نیا به انجام وظایف محوله طبق شرح خدماآ که در پیوست قرارداد است، میی بهرهدوره
، شزرکت دهنزدگانوامبا م ئولیت محدود بایزد تأسزیس شزود. « شرکت پروژه»اصلی  BOTدر قرارداد 

تی توانزا واگزذار کنزد تزا بزه شزرک 2«کلید در دست» صورآبهکنند که اجرای پروژه را پروژه را ملام می
 یا ری ک وجود عیب و نقی در پروژه کاهش یابد. موقعبهری ک تالمیل نشدنِ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .گفتندمی هامصاحبه در نیز گذارانسرمایه که اینکته 1.

2. Turnkey EPC. 
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بزر برداری کرده و مبلغ اجاره زمزین پزروژه را برداری، بخش خصوصی از پروژه بهرهدر دوران بهره
اصزرار  دهنزدگانواماصزلی،  BOTپردازد. در قزرارداد یممبلغ توافق شده در قرارداد به شهرداری  طبق

برداری و نگهزداری را نیزا شزرکت پزروژه بزه دارند که با توجه به طوالنی بودن این دوره، عملیاآ بهره
 شرکتی مجرب و توانمند واگذار کند.

مبانی روابزط مزالی بزین شزرکت پزروژه و « مد( مالی»های زیربنایی، در پروژه BOTدر قرارداد 
های یابزت و جزاری پزروژه و پذیر، هاینزهکند. در این مد(، شرکت و سرمایهپذیر را مشخی میسرمایه

ی مجاز، محاسبه کزرده انتظار دارند، تعیین کرده، درآمدهای پروژه را در دوره گذارانسودی را که سرمایه
کزه اساسزاً در قراردادهزای یدرحالکننزد. و همچنین در مورد بهای محصزو( پزروژه )تعرفزه  توافزق می

BOLT گیرد.شهرداری چنین توافقاتی صورآ نمی 
در شهرداری وجزود دارد، مشزالتتی  BOTاجرای پروژه به رو   درروندهایی که یراز مغایرآغبه

)مصاحبه با کارشناس فنی و کارشناس مالی سزازمان،  جملهازنیا در اجرای همین روندِ ناقی وجود دارد، 
1395:  

ی کزاربری جزوارهمشزود، مزًتً در خصزوص در تعریف پزروژه الاامزاآ قزانونی رعایزت نمی -
به های موجود و یا افاایش تراکم از سوی مدیریت شهری و برخت  طرح تفصیلی شده با کاربرییفتعر
 یل افاایش درآمد؛دل

هزا قبزل از یا سزند مالالیزت ندارنزد و یزا مشزالتآ حقزوقی آن شدهگرفتهر های در نظزمین -
 مشارکت حل نشده است؛

صورآ که بخزش خصوصزی بزر اسزاس ینبد ؛تغییر و تأییرگذاری بر طراحی بخش خصوصی -
 کند؛های تیپ پیروی میکند، ولی مدیریت شهری از نقشهی طرح ارائه میسنجامالانمطالعاآ 

 شود؛یت شهری و چه در بخش خصوصی مدیریت نمیدانش چه در بخش مدیر -

بخش خصوصی به دلیل وجود نداشتن فرآیند راهنمایی در مدیریت شهری، به شزالل صزحیو  -
 شود؛راهنمایی نمی

گذار شزود سزرمایهطوالنی بودن فرآیند ب تن قرارداد در بخش مدیریت شهری که باعزث می -
 خ ته شود؛

ی که پس از مطالعزاتی اگونهبهرنگ بودن نقش مطالعاآ در عقد قراردادهای با مبالغ زیاد؛ کم -
دهد که پزروژه دهد، مدیریت شهری همچنان ترجیو میکه بخش خصوصی بعد از عقد قرارداد انجام می

صزورآ پذیر ی سزرمایهی مطالعزاآ اولیزهبا همان مشخصاآ موجود در فراخوان انجام شود که بر پایزه
 گرفته است؛

 از سوی کارشناسان مالی و فنی؛ شدهارائههای مالی اعتمادیِ مدیران شهری به مد(بی -

ساله و یا  5در شهرداری، مًتً  BOTهای برداری در ب یاری از پروژهی بهرهدوره کوتاه بودن -
پذیر ن زبت بزه رمایهها، ناشی از دیدگاه اشتباه سزدلیل آن عتوه بر کوچک بودن پروژه که ساله 3حتی 
 م ئلهگذار است. این ی که ترجیو مدیران شهری بر حداقل بودن سود سرمایهاگونهبهگذار است؛ سرمایه
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 شود؛می شدهاستفادهسبب پایین آمدن کیفیت اجرا و کیفیت تجهیااآ 

گذاری باشزند. گذاران بخش خصوصی که م لط بر مباحزث سزرمایهب یار اند  بودن سرمایه -
 گذار نی تند؛ها پو( و سرمایه دارند، اما سرمایهبیشتر آن قعدروا

ی قراردادها و های عمومی درزمینهپذیر دانشگذار و هم در بخش سرمایههم در بخش سرمایه -
 های مالی وجود ندارد؛مد(

ه تند، به دالیلی مشابه با سایر قراردادهزای  1عموماً بخش خصوصی به دنبا( استفاده از ادعا -
 های آزاد.دشده در مناقصهمنعق

 

 نامهطراحی پرسش
 شزد. اقدام باز ینامهپرسش از استفاده با افتهیساختار یمصاحبه رو  از موجود، و ع شناسیآسیب برای

 که بود این بر سعی است. کرده شناسایی قبلی بخش در گرپژوهش که است مشالتتی بر مبتنی سؤاالآ
آوری بعزد از جمزع شزود. سزؤا( شزهری، هایپروژه در BOT قرارداد یک اجرای فازهای تمام یدرباره
 هادر جززدو( بندیشززده اسززتخرا؛ شززد؛ سززپس دسززتهیآورجمعهززای شززده، دادهیعتوزهای نامهپرسززش
ها تحلیل استنباطی ها و نمودارها، یافتهیت بر اساس جدو(درنهاشد؛  نمودارهای مربوط ارائه بندی ودسته
 شدند.

 

 ی هدفجامعه
و با  BOTهای قراردادی هایی است که با رو که پژوهش حا ر در رابطه با پروژهبا توجه به این

 اند:شدهیلتشالی هد  از سه گروه شود، جامعهمشارکت بخش خصوصی با شهرداری تهران انجام می
هزای تزابع در شزهرداریِ منزاطقی کزه دارای های مردمزی و بعضزی از ادارهسازمان مشارکت (1
نامه در پذیر است. تعدادی پرسششود که سرمایهنامیده می« مدیریت شهری»ه تند،  BOTی هاپروژه

شهرداری، توزیزع شزد. در  5و  4، 2، 1ها در مناطق ی مشارکتها و تعدادی نیا در ادارهسازمان مشارکت
 گر حضور داشته است.های مذکور، پژوهشنامه در تمامی ادارهزمان تالمیل پرسش

آمزده  1در جزدو(  که فهرسزت آن BOLTهای گذارِ پروژهوصی یا همان سرمایهبخش خص (2
ها ب ته شده است؛ البتزه ها، قرارداد آنهایی است که در سازمان مشارکتاست. این فهرست شامل پروژه

 هزا توزیزع شزد و در زمزانها بین آننامهاند. پرسشها متوقف شده و به مرحله اجرا نرسیدهتعدادی از آن
 .داشته استگر حضور ها شخی پژوهشنامهتالمیل این پرسش

آشنایی کامل دارند؛ در زمان  BOTبه رو   منعقدشدههای شهری ی که با پروژهنظرانصاحب (3
ایزن اشزخاص در  ها، چند شخی حقیقی و حقوقی معرفی شدند.با کارشناسان سازمان مشارکت مصاحبه
تر، مشزاور ها پیشها فعالیت دارند و بعضی از آنهایی خار؛ از بخش خصوصی و سازمان مشارکتشرکت

های تعزدادی از ایزن انزد. دیزدگاهبوده هزاگونزه پروژهبخش خصوصی یا مشاور مدیریت شزهری، در این
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Claim. 
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 آوری شد.نامه جمععنوان مهندسان مشاور در قالب همان پرسشاشخاص به
 

 ی آماریجامعه شناسیجمعیتاطالعات 
گذاری و   در سزازمان سزرمایهدرصد 8/43نفر ) 7این پژوهش تعداد  دهندگانپاسخاز مجموع کل 

درصزد   8/18)نفزر  3  در بخزش خصوصزی و درصزد 5/37نفزر ) 6های مردمی شهر تهران و مشارکت
یباً برابر است و گروه مشاور تقرمهندس مشاور بودند. تعداد افراد گروه مدیریت شهری با بخش خصوصی 

گزروه  بزه سزمت، دهندگانپاسزخاز طر  کزل  شدهارائهشود آمار طر  است؛ این نالته باعث مینیا بی
گزر بزود اند؛ دلیل آن نیا اصرار پژوهشها بودهمدیران سازمان دهندگانسخپابیشتر خاصی متمایل نباشد. 
 ها تالمیل کنند.ها را افراد کلیدی سازمانبر ایناله پرسشنامه

 

ها )منبع: سازمان در سازمان مشارکت BOLTبه روش  منعقدشدههای : پروژه1جدول 

 ها(مشارکت

 تو یحاآ آدرس پروژه قرارداد پروژه

  4، ناحیه 1منطقه  BOLT مجموعه ورزشی سرپوشیده

  6، ناحیه 1منطقه  BOLT پی ت اسالیت

  2، ناحیه 1منطقه  MOLT یسازبدنباشگاه 

  3، ناحیه 1منطقه  BOLT مجموعه تفریحی

ی و سزافاری چندبعدسینما 
 پار 

BOLT  3، ناحیه 2منطقه 
یززا  BOTکززرد کزه اساسززاً پزروژه گذار ادعزا میسزرمایه

 مشارکتی نی ت و واگذار شده است!

  9، ناحیه 4منطقه  BOLT یشهرباز

 توقف پروژه در ابتدای مرحله ساخت 9، ناحیه 4منطقه  BOLT پار  آبی سرپوشیده

  9، ناحیه 4منطقه  BOLT مدرسه سوارکاری

  3ناحیه ، 4منطقه  BOLT زمین تنیس

  4، ناحیه 5منطقه  BOLT مرکا خرید

 برداری قرارداد تغییر کرده و واگذار شدهدر دوره بهره 5، ناحیه 5منطقه  BOLT رستوران )ف ت فود 

 مشالتآ قراردادی دارد همچنانبعد از عقد قرارداد،  3 هیناح، 5منطقه  BOLT بارترهمجتمع تجاری و 

 4، ناحیه 5منطقه  BOLT )سرپوشیده ی شهرباز
ای بزا کزاربری کزامتً متفزاوآ بعد از عقد قرارداد، پزروژه

 ساخته شده است

  4، ناحیه 22منطقه  BOLT های تجاریمجموعه غرفه

  4، ناحیه 22منطقه  BOLT باشگاه سوارکاری

  4، ناحیه 22منطقه  BOLT سالن ورزشی سرپوشیده
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 تهران شهر یمشارکت یهاپروژه مورد در یگزارش
 BOLTهای با مشارکت بخش خصوصی )هم پروژه« اجراشدههای تمام پروژه»مربوط به  جدو( 
 ها تهیه شده است.که از خود سازمان مشارکت ها است  در سازمان مشارکت1های مشارکتیو هم پروژه

 

 (93الی  84ها )از سال در سازمان مشارکت اجراشدهی هاپروژه: 2جدول 

 هاینه ساخت )میلیارد ریا(  سا( انعقاد قرارداد نوع قرارداد نام پروژه

A1 642 84 مشارکتی 

A2 62 84 مشارکتی 

A3 77 88 مشارکتی 

A4 62 88 مشارکتی 

A5 84 89 مشارکتی 

A6 18 89 مشارکتی 

A7 216 89 مشارکتی 

A8 213 90 مشارکتی 

A9 31 90 مشارکتی 

A10 243 90 مشارکتی 

A11 881 90 مشارکتی 

A12 BOLT 91 150 

A13 290 91 مشارکتی 

A14 177 91 مشارکتی 

A15 22 91 مشارکتی 

A16 19 91 مشارکتی 

A17 185 91 مشارکتی 

A18 564 91 مشارکتی 

A19 485 91 مشارکتی 

A20 1198 91 مشارکتی 

A21 2180 91 مشارکتی 

A22 440 92 مشارکتی 

A23 BOLT 92 150 

A24 695 92 مشارکتی 

A25 229 92 مشارکتی 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ،BOLT هایپروژه به و مشارکتی هایپروژه مدنی، مشارکت روش به اجراشده هایپروژه به شهری مدیریت ادبیات در 1.

 .گویندمی ایاجاره هایپروژه
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 هاینه ساخت )میلیارد ریا(  سا( انعقاد قرارداد نوع قرارداد نام پروژه

A26 BOLT 92 53 

A27 222 93 مشارکتی 

A28 BOLT 93 3 

A29 BOLT 93 4 

A30 BOLT 93 34 

A31 183 93 مشارکتی 

 
از جزدو( فزو   BOLTگذاری بزه رو  تر شدن میاان سزرمایهجدو( و نمودار زیر برای روشن

و  BOTهزای متعزدد بزرای اجزرا بزه رو  تعریزف پروژه برخت دهد که و نشان می گرفته شده است
ها، تنها تعداد معدودی پروژه به این رو  اجرا شده است و این ها در سایت سازمان مشارکتفراخوان آن

 گذاران، خود نشان از وجود مشالل در این زمینه دارد.از سوی سرمایه استقبا( نالردن
 

 کتیو مشار BOLTهای ی پروژه: مقایسه3جدول 

 BOLT هاپروژهکل  مشارکتی 

 31 25 6 هاتعداد پروژه

 9812 9418 394 مجموع هاینه ساخت )میلیارد ریا( 

 317 377 66 میانگین هاینه ساخت )میلیارد ریا( 

 

 
 هادر سازمان مشارکت و مشارکت مدنی BOLTگذاری به روش ی سرمایهمقایسه: 4شکل 
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 شناسی وضع موجودآسیببررسی و تحلیل 
ها در قالب جدو( یا نمزودار و آورده شد و بعد پاسخ تکبهتکنامه های پرسشدر این ق مت، ابتدا سؤا(
گو )بخزش خصوصزی، مشزاور و مزدیریت شزهری  و همچنزین نظزر کلزی به تفالیک هزر گزروهِ پاسزخ

 ها پرداخته شده است.، ارائه شد. در پایان به تحلیل آندهندگانپاسخ
 شما در طو( فرآیند انعقاد قرارداد با چه مشالتتی مواجه شدید؟ (1

 

 : پاسخ به مشکالت فرآیند انعقاد قرارداد؟4جدول 

گروه 
 گوپاسخ

مو وع 
 مشالتآ

 مشالتآ

یه
رما
س

ذار
گ

 

فرآیند عقد 
 قرارداد

 طوالنی شدن فرآیند انعقاد قرارداد

 نگاری و بروکراسی اداریمشالتآ نامه

 های مختلف شهرداریناهماهنگی بین بخش

 یتالرار وهای غیر روری تأییدیه

 متن قرارداد

 گذارگیرانه سرمایهتعهداآ سخت

 گذارهای سرمایهدر نظر نگرفتن دغدغه

 ترس مدیران از تغییر متن قرارداد

 تخمین صحیو

هزا، تخمزین ی قرارداد )اهدا  پروژه، متراژها و کاربریهای اولیهتغییراآ فراوان در ورودی
 های طرفین آورده

های گذاری و هاینهگذار، مانند حجم سرمایهی سرمایهنبود مرجع مناسب برای تخمین آورده
 برداریبهره

های تفریحی از سوی هزر دو تخمین نادرست از میاان مراجعاآ مردمی و استقبا( از پروژه
 طر 

 برداریبهرهشفا  نبودنِ شهرداری در تعیین بازه زمانی 

 ها و ... ی تفالیالی، نقشهجل هصورآمشخی نبودن اسناد و مدار  قرارداد )اسناد زمین،  اسناد و مدار 

رفتاری و 
 برخورد مدیران

 هایپرمارکتی ی قراردادهای کوچک با قراردادهای بارگ و سودآور مانند پروژهمقای ه

 ورزشی از سوی شهرداریهای فرهنگی ارز  ندادن به پروژه

های فرهنگزی ورزشزی با ساخت مجموعه نالهیباوجوداگذار ارز  قائل نشدن برای سرمایه
 باعث رفاه بیشتر مردم آن منطقه شده است

ور
شا
م

 

فرآیند عقد 
 قرارداد

 نبودنِ فرآیند دقیق

 بر بودن دریافت تأییداآزمان

 فرآیند طوالنی عقد قرارداد

 ها یا شهردار منطقه نبودن متولی اصلی در عقد قرارداد )سازمان مشارکتمشخی 

 گذار در زمان عقد قراردادهای سرمایهتوجهی به ری کبی متن قرارداد
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گروه 
 گوپاسخ

مو وع 
 مشالتآ

 مشالتآ

 طرفه بودن متن قرارداد به نفع شهردارییک

 تخمین صحیو
 عقد قراردادتغییراآ ب یار در مفاد قرارداد از ابتدای درخواست تا حتی پس از 

ی واگزذاری و میزاان ی مالی برای تعیزین طزو( دورهسازمد(های استاندارد نبود چارچوب
 شودها میزنی برای تعیین آناجاره که منجر به اعما( سلیقه و چانه

 یباآ مدیریتی
قزرارداد و ی انعقاد های باال در دورهنبود یباآ مدیریتی در سازمان کارفرما که باعث ری ک

 شودگذار میبرداری برای سرمایهبهره

آشنایی با 
BOT 

 نبود شناخت و اعتقاد در برخی مدیران به این نوع قراردادها

ها بزین گذاری و تق یم نشدنِ ری زکهای سرمایهآشنایی نداشتن مدیران با ماهیت ری ک
 دو طر 

قوانین 
 باالدستی

 گذارنبود قوانین حمایتی از سرمایه 

 های حقوقی الزمنبود زیرساخت

ی
هر
 ش
ت
یری
مد

 

فرآیند عقد 
 قرارداد

 گذاری و آمدوشد سرمایهکاغذباز

 گذارها برای عقد قرارداد با طر  سرمایهبر بودن هماهنگی سازمان مشارکتزمان

 ی شهرداریهای مختلف در بدنهناهماهنگی بخش

 تخمین صحیو

 نبود شفافیت مالی

 بینی آینده عف در پیش جهیدرنتنبودن بانالی اطتعاتی که بتوان به آن اعتماد داشت و 

 سنجیتوجهی به مطالعاآ امالانبی

آشنایی با 
BOT 

کیزف ایزن نزوع وکمربزط از نداشتن اطتع و دانش کزافی مزدیران مختلزف نهادهزای ذی
 گذاریسرمایه

قوانین 
 باالدستی

 BOTوجود نداشتنِ مبانی و مصوباآ قانونی کافی در خصوص 

 مشالتآ قانونی و حقوقی ناشی از شورای شهر مبنی بر ممنوعیت تأسیس شرکت پروژه

 ای از سوی مدیریت شهریهای سلیقهها و مخالفتممانعت برخورد مدیران
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  ین مشکالت در فرآیند عقد قرارداد از نگاه هر سه گروهترمهمموضوع  :5شکل 
 

، انواع مشتقاآ آن، چه میاان BOTپذیر )مدیریت شهری  را با قرارداد میاان آشنایی طر  سرمایه (2
 کنید؟ارزیابی می

 دانید؟به چه میاان می BOTگذار )بخش خصوصی  را با قرارداد میاان آشنایی عوامل سرمایه (3

 

 
 BOT: درصد میزان آشنایی مدیریت شهری با قرارداد 6 شکل

 

ن زبت بزه خزود  BOTگذاران در مورد میاان آشنایی مدیریت شهری با قزرارداد جالب است که سرمایه
 ازنظزربرانگیا، پایین بودن میاان آشنایی سازمان،  تأملی اما نالته؛ مدیریت شهری، دیدگاه بهتری دارند
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جه رسیده بود؛ گر نیا در مدآ پژوهش به همین نتیهر سه گروه حتی خود مدیریت شهری است؛ پژوهش
ها بودند که واقعزاً و البته ک انی هم در سازمان مشارکت های تابع در شهرداری مناطقمخصوصاً در اداره

 در این زمینه اطتعاآ خوبی داشتند.
 

 

 BOTگذاران با قرارداد : درصد میزان آشنایی سرمایه7شکل 

 
های سزؤا( تقریبزاً بزرعالس دیزدگاه BOTگذار با قرارداد ها در مورد میاان آشنایی سرمایهدیدگاه

گذاری گذار با آگاهی و اطتع وارد سزرمایهقبل است. مدیریت شهری عموماً این تصور را دارد که سرمایه
میاان آشنایی هزر سزه طور که در سؤا( قبل نیا بیان شد، شود و حتماً سود زیادی خواهد کرد؛ همانمی

 دهد.پایین است که این خود لاوم آموز  به دو طر  قرارداد را نشان می BOTگروه با قرارداد 
 

ی نقشه و ... ، تعهداآ ی مدار ، تهیهبندی )بابت ارائهرا به لحا  تق یم ری ک، زمان متن قرارداد (1
 کنید؟طرفین )مالی و حقوقی ، تضامین، ف خ قرارداد و حل اختت  چگونه ارزیابی می

 
 : مشکالت متن قرارداد5جدول 

گروه 
 گوپاسخ

 مشالتآ مو وع

 گذارسرمایه

 یالًی به نام شهرداری منطقه باعث مشالتآ زیادی شده استوجود شخی  م تقل نبودن

 طرفه بودنیک

 طرفه به نفع شهرداری استتقریباً یک

 گذار سنگین استتعهداآ طر  سرمایه

 نبودِ تضمینِ اجرای تعهداآ شهرداری

 طرفه به نفع شهرداری استیک

نظر کلیمدیریت شهریمشاورسرمایه گذار

33

40

50

41
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 نشده استگذار در متن قرارداد لحا  ابداً منافع سرمایه

 گذار حق ف خ قرارداد را نداردسرمایه

 وفصل اختتفاآ عادالنه نی تروند حل

بهززای کنتززر( 
 پروژه

 پرداخت بهای عامل کنتر( پروژه در ابتدای انعقاد قرارداد

 بر بودنزمان
سا(، عقد قرارداد را انجام داد  2صورآ م تمر و طی گذار بهبخش حقوقی شرکت سرمایه

 تا حدودی درست ب ته شدو 

 ماه 16های مالرر و مراجعاآ مداوم طی با پیگیری

 مشاور

 ناپذیریانعطا 
امالان بازبینی و تغییر در متن قرارداد برای منطبق نمودن شرایط طزرح در قزرارداد وجزود 

 شده ه تندنویس تهیهندارد و صرفاً ملام به استفاده از یک پیش

 طرفه بودنیک

 های طر  دوم صحبتی نشده استی تضمیندرزمینه

 ها در نظر گرفته شوندبندی بهتر است با توافق دو طر  زمانی زماندرزمینه

 به لحا  تق یم ری ک ب یار نامناسب است

ارائززه مززدار  
 )مناسب 

 ی مدار  مناسب استبابت ارائه

مدیریت 
 شهری

ارائززه مززدار  
 )مناسب 

 شودمدار  الزم قبل از هرگونه عقد قراردادی گرفته میتمامی 

 طرفه بودنیک
 گذار استبه نفع سرمایه %20به نفع شهرداری و  %80عمدتاً 

گذاران ی سزرمایهطرفه به نفع شهرداری است و از عوامل بازدارندهمتن قرارداد عموماً یک
 شودمح وب می

 ناپذیریانعطا 
گذاری ب یار حائا اهمیت است را پذیری که در مبحث سرمایهقراردادها قابلیت انعطا تیپ 

 دهدپوشش نمی

 
از طر  هر  ،BOLTنویس قرارداد ترین مشالل متن پیشعنوان مهمطرفه بودن متن قرارداد بهیک

شده است که بازنگری در متن قرارداد موجزود را ترین مشالل مطرحعنوان مهمدهندگان بهسه گروه پاسخ
های ی مزدار  و تضزمینکند. همچنین یالی از نقاط قوآ مزتن قزرارداد، در رابطزه بزا ارائزهالاامی می
 گذار است.سرمایه
 
 ها مواجه شدید چه بود؟که با آن، مشالتتی در طو( مدآ ساختبعد از عقد قرارداد و  (2
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 : مشکالت در مدت ساخت6جدول 

 گوپاسخ گروه
 مو وع
 مشالل

 مشالتآ

 گذارهیسرما

شزززززهرداری 
 منطقه

 ناپذیری از طر  شهرداری منطقهم ئولیت 

 شهرداری منطقه مشالتآ متعددی ایجاد کرد به علت ناآگاهی از متن و شرایط قرارداد

سزززززززازمان 
 هامشارکت

عقد قرارداد در واحد حقوقی سازمان انجام شد ولی بزرای تمدیزد سزالیانه، واحزد مزالی 
 دادندی کمی روی قرارداد داشتند و مرتب به واحدهای دیگر ارجاع میاحاطه

 مشاور
شزززززهرداری 

 منطقه

ها حتی بعد از عقزد اعما( سلیقه از طر  شهرداری مناطق و قائل به فرد بودن تصمیم
 قرارداد

همالاری نالردن و عمل نالردن به تعهداآ قانونی از طر  شهرداری منطقه بزه دلیزل 
 تغییراآ فراوان مدیریتی

 یشهر تیریمد

 گذارسرمایه

 به تعهداآ مالی و زمانی گذارسرمایهنامتعهد بودن 

 ن بت به اتمام پروژه گذارسرمایهنامتعهد بودن 

 گذاربها از سوی سرمایهاجارهپرداخت نالردن 

 گیر بودن اخذ انشعاباآ از اداراآ دیگروقت اخذ انشعاباآ

شزززززهرداری 
 منطقه

 نظارآ کم شهرداری

عموماً شهرداری مناطق با قراردادهای مشارکتی همانند قراردادهای پیمانالاری برخزورد 
 کندمی

 
های شزهرداری منطقزه گتیزه داشزتند و اندازیها و سنگدهندگان از دخالتهر سه گروه از پاسخ

ها در ارتباط باشند. در گزاار  عملالزرد سزا( گذاران تنها با سازمان مشارکتدادند که سرمایهترجیو می
ردمزی شزهر های مگذاری و مشزارکتسازمان سزرمایه»چنین آمده است: ها، اینسازمان مشارکت 1387

گذاری شزهری و های شهرداری تهران، سعی در رشد سرمایهتهران در راستای نیل به اهدا  و مأموریت
ی شهری دارد؛ به همین منظور، در سزا( افاایش مشارکت و همدلی شهروندان در جهت گ تر  توسعه

ف طرح مشزارکتی، امور مربوط به تعری تماممنظور گ تر  جو مشارکت و هم و نگری، انجام ، به1387
گذار واجزد شزرایط، بزه گذار و درنهایت انعقزاد قزرارداد مشزارکتی بزا سزرمایهشناسایی و انتخاب سرمایه

، 1388ها، ، سزازمان مشزارکت1387)گاار  عملالرد سا( « گانه تفویض شد. 22های مناطق شهرداری
  1ص 

 اند از:داد و در زمان اجرا عبارآترین مشالتآ پیش از فرآیند عقد قرارداد، متن قراردرمجموع مهم
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 ترین مشکالت وضع موجود: مهم7جدول 

 تعداد تالرار مو وع مشالتآ گوگروه پاسخ

هر سه گروه، 
 گذارسرمایه

 مشاور مدیریت شهری

 11 ی عقد قراردادکنندهفرآیند طوالنی و خ ته

 9 سنجی کامل و دقیقهای دو طر  و امالانتخمین صحیو آورده

 7 طرفه بودن متن قراردادیک

 6 های شهرداری منطقهدخالت

 BOT 4قوانین باالدستی ناسازگار با 

 BOT 3ناآشنایی با 

 3 گذارانرفتار و برخورد مدیران ن بت به سرمایه

 3 گذاراجرا نشدن تعهداآ از طر  سرمایه

 2 متن قرارداد انعطافیبی

 1 هاسازمان مشارکتنبود عملالرد یالپارچه در 

 1 ی تفالیالی آنجل همشخی نبودن اسناد و مدار  زمین یا صورآ

 1 اخذ انشعاباآ از اداراآ دیگر

 1 یباتی مدیریتی در مدیریت شهریبی
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 ترین مشکالت وضع موجود: مهم8شکل 
 دهندهپاسخ یهاگروه یهاشنهادیپ

 

 BOTها برای بهبود شرایط استفاده از قرارداد : پیشنهاد8جدول 

گروه 
 گوپاسخ

 هاپیشنهاد مو وع

یه
رما
س

ذار
گ

 

 قرارداد

 های اداری و ت ریع در انجام کارهای ادارینگاریکم شدن نامه

 تر شودروند عقد قرارداد سریع

 تر شودمتن قرارداد منصفانه

 مناقصه با افراد متخصی در آن رشته باشداولویت برنده شدن در 

 برداری با توجه به شرایط جامعه قابل اصتح و بازبینی باشدطو( مدآ بهره

 اصتح متن قراردادهای تیپ سازمان

 شهرداری منطقه
های مرتبط گذاری باشد نه شهرداری منطقه یا سازمانطر  او( قرارداد تنها سازمان سرمایه

 پروژهبا 

های سیاست
 تشویقی

 برداریبا کم کردن نرخ اجاره و افاایش مدآ بهره BOTهای تر کردن پروژهجذاب

ی شخصزی مشزتا  بزه گذارانی کزه بزه دالیلزی ماننزد عتقزهمدیریت شهری به سزرمایه
هزا را تشزویق بزه تالزرار گذاری ه تند بهای بیشتری دهد و با ت زهیتآ ویزژه آنسرمایه

 همالاری کند

 تخمین صحیو

ها از طر  شهرداری توسط مهندسان مشاور طراحی شود و بعد فراخوان گذاشزته ابتدا نقشه
مرور از ی مشاور را هزم بزهتری قرارداد را امضا کند )هاینهگذار با دید روشنشود تا سرمایه

 گذار دریافت شود سرمایه

های مشخصزی بزرای بزرآورد عمرانزی و ابنیزه شزاخیهای در مدیریت شهری تنها پروژه
ی تفریحی ورزشی هیچ شاخی دقیقی وجود ندارد که سبب پایین ها دارند و در حوزههاینه

کیفیزت و ی کزار بیشود و ایشان را به سزمت ارائزهگذار میی سرمایهانگاشتن میاان آورده
 دهد.قیمت سو  میارزان

ور
شا
م

 

 قرارداد
 هااستانداردسازی رویه

های هرچند که ایزن نزوع قراردادهزا پیچیزدگی BOTت هیل در فرآیند انعقاد قراردادهای 
 بیشتری دارد

رویالرد و 
 گذاریسیاست

ی بیشتر معطو  بزه توسزعه BOTهای سیاست کتن و رویالرد مدیریت شهری به پروژه
 بهاباشد تا تأمین مالی برای خود از طریق دریافت اجارههای شهری و رفاه عمومی زیرساخت

 گذاری و مشارکت با بخش خصوصیی سرمایهداشتن اعتقاد واقعی و التاام عملی به توسعه

 های بارگبرای پروژه BOTتر به جذب سرمایه از طریق نگاه تخصصی
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گروه 
 گوپاسخ

 هاپیشنهاد مو وع

هزا وارد شزود، مزًتً صزورآ تخصصزی دریالزی از حوزهبه BOTشود قرارداد پیشنهاد می
ی آن مانند سزاخت امزاکن های تفریحی گردشگری و زیرمجموعهی پروژهمنحصراً درزمینه

گذاران هایی که نیاز به زمین زیادی دارند و سزرمایهی پروژهتفریحی، هتل و ... و یا درزمینه
 هاربازی و ساخت بوستانهای شهقادر به تأمین آن نی تند، مانند پروژه

های سیاست
 تشویقی

 BOTهای ایجاد ب ترهای قانونی الزم برای افاایش جذابیت پروژه

ی ی بخش خصوصزی مخصوصزاً در توسزعهو ع قوانین حمایتی برای جذب بیشتر سرمایه
 BOTرو  های خدماآ شهری به طرح

 شهرداری منطقه

های مشزارکتی از صورآ م تقل عمل کند و پروژهگذاری در تمام مناطق بهسازمان سرمایه
گذار نیزاز بزه تأییزداآ سزرمایهای باشزد کزه گونهشهرداری مناطق جدا شود و روند اجرا به

 شهرداری نداشته باشد

 ی شخصی مدیران منطقهیباآ مدیریتی و اعما( نالردنِ سلیقه

 BOTآموز  

های آن از طزر  مزدیریت و ماایزا و ری زک BOTگذار ن بت به قرارداد آموز  سرمایه
 شهری

 طر آموز  ساختارهای قراردادی، ماایا و معایب هرکدام به هر دو 

ی
هر
 ش
ت
یری
مد

 

 قرارداد

 های شهری ایرانمتناسب با پروژه BOTبومی کردن مد( قرارداد 

 گذار به تأسیس شرکت پروژهالاام سرمایه

 گذارتر کردن فرآیند عقد قرارداد و جذب سرمایهآسان

گذاران واگذار از قالب فراخوان و مناقصه خار؛ گردد و با مذاکره با سرمایه BOTهای پروژه
 شود

 گذارانها با بنر در سطو شهر برای جذب بهتر سرمایهتبلیغ پروژه

 تخمین صحیو

 های دو طر تر آوردهتخمین دقیق

هزای مناسزب در زمزین و پروژهیابی مناسب برای آن یا تعریزف تعریف دقیق پروژه و مالان
 فضای موجود

ای و ها )اطتعزاآ جایزرهها در سازمان مشزارکتی بانک اطتعاتی یالپارچه از پروژهتهیه
 واحد به واحد نباشد 

 BOTهای سنجی قوی برای پروژهانجام مطالعاآ کارشناسی و مطالعاآ امالان

 هاهای تخصصی قوی و کارآمد خار؛ از سازمان مشارکتاستفاده از مشاوران و تیم

 شهرداری منطقه
 گذاراندخالت نالردنِ مدیران شهرداری مناطق در کارهای اجرایی سرمایه

گذاران بخزش و سزرمایه BOTهزای اصتح فرهنزگ مزدیران شزهری ن زبت بزه پروژه
 خصوصی

 آموز  شهرداران و مدیران شهرداری مناطق BOTآموز  
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 یشهر تیریمد یبرا گرپژوهش یهاشنهادیپ
هزای شزود، ماننزد پروژهها م تقیماً از سوی مزردم پرداخزت میهایی که درآمد آنبرای پروژه ✓

ماننزد  «ایاجزاره»، قراردادهزای موسزوم بزه BOTترین نوع قزرارداد رفاهی تفریحی و ورزشی، مناسب
BOLT  یاMOLT شزود و مزردم هایی که محصو( پروژه به کارفرما فروخته میاست؛ اما برای پروژه

های تولید انزرژی از پ زماند، کنند، مانند پروژهی استفاده از محصو( پروژه را به دولت پرداخت میاینهه
ریای و نظزارآ راهبزردی معاونت برنامه 469اصلی است؛ البته با نشریه  BOTترین نوع، قرارداد مناسب
 جمهور، منطبق باشد.رئیس

گذار بزه از سزوی سزرمایه بهزااجارهپرداخت  با توجه به BOLTای مانند در قراردادهای اجاره ✓
بزرداریِ ی ماهیانه را قطع یا کم کرد؛ در عوض از طو( مزدآ بهرهبهااجارهتوان این مدیریت شهری، می

 ی بعدی جلوگیری کرد.های ناشناختهگذار کاست و از طوالنی شدن مدآ قرارداد و ایجاد ری کسرمایه

ها و ماایای این . با در نظر گرفتن قابلیتBOT راردادقتغییر نگر  مدیریت شهری ن بت به  ✓
ی زیادی دارند، ای که نیاز به حجم سرمایههای زیربنایی و توسعهها در پروژهتوان از آننوع قراردادها، می

هایی با حجم به این رو ، پروژه اجراشدهیا  شدهدادههای فراخوان استفاده کرد. در حا( حا ر اکًر پروژه
 .کم سرمایه ه تند

های شهری باشد؛ مًتً گیری به سمت نوع خاصی از پروژههای کشور جهتدر تمام شهرداری ✓
ی و امنطقزه فزراهای بارگ های بارگ آبی، شهربازیهای بارگ تفریحی و گردشگری نظیر پار پروژه

ت؛ با این ها از توان بخش خصوصی خار؛ اسگونه زمینهای وسیعی دارند و تأمین این... که نیاز به زمین
استفاده کنند و  BOTتوانند از قرارداد ها بهتر میگذاران بخش خصوصی و هم شهرداریکار هم سرمایه

 یابد.های دو طر  کاهش میری ک
های کشور انجزام شزود و گذاری شهرداریسرمایه سازمانارتباطاآ و تباد( اطتعاآ در بین  ✓

در حزا( حا زر  مزًتًهای شزهری تهیزه شزود؛ پروژه، در BOTی قراردادهای بانک اطتعاتی درزمینه
 BOTهای رفاهی تفریحی نزدارد کزه در شزهرداری تهزران بزه رو  شهرداری شیراز اطتعی از پروژه

 BOT، به رو  میلیارد ریا( 1350بر بالغای رفاهی تفریحی انجام شده است؛ در صورتی که برای پروژه
 فراخوان داده است.

اشزاره  دهندگانپاسخو نیا مشالتتی که  BOTدن مشارکت به رو  با توجه به تخصصی بو ✓
گذاری؛ همچنزین نقزش باشزد بزرای جزذب سزرمایه داشتهتری ها نقش پررنگکردند، سازمان مشارکت

های دیگر داشته باشد؛ با این کار توان خزود را در جزذب در تأمین مجوزهای قانونی از اداره کنندهلیت ه
 دهد.ی، افاایش میامنطقه فراهای بارگ و ر( پروژهسرمایه، مدیریت و کنت

هم برای کارکنزان مزدیریت شزهری،  BOTهای آموزشی در رابطه با قراردادهای باید برنامه ✓
در مراحزل  مزًتً گذاران بخزش خصوصزی تزدار  دیزد؛و هم برای سرمایه مخصوصاً شهرداری مناطق

یزا اینالزه در  گذار داده شزودبزه سزرمایه BOTز  ی آمزوابتدایی مذاکراآ، بروشورهای آماده درزمینزه
یزا اینالزه در مزتن  ساده و روان بارگذاری شزود صورآبهها، مطالب کاربردی سایت سازمان مشارکتوب
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را  آنکامزل  اطزتع باواقف است و  BOTگذار اذعان کند که به قرارداد قرارداد موردی باشد که سرمایه
 کند.امضا می

ی و تالمیزل سزنجامالانیزابی آن، مطالعزاآ وانا در تعریزف پزروژه، مالاناز مهندسان مشاور ت ✓
های طزرح تر و اسزناد و نقشزهسزنجی قزویمطالعاآ امالان هرچههای فاز یک طرح استفاده شود. نقشه
شوند و باعث ت ریع در فرآیند عقزد قزرارداد نیزا گذاران ری ک کمتری متحمل میتر باشد، سرمایهکامل
 شود.می

گزر نیزا طزی و پژوهش اندکردهاشزارهنامه های پرسزشگذاران در پاسزخطور که سرمایههمان ✓
هزای مختلزف مختلف سازمان این نالته را متوجه شده است، بین بخشهای مراجعاآ حضوری به بخش

ای فعالیت دارند که الزم است صورآ جایرهها، هماهنگی و وحدآ نظر وجود ندارد و بهسازمان مشارکت
 صورآ یالپارچه عمل کنند.به
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