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 بسمه تعالی 

درمانگاه خیریه ودارالشفاي امامزاده ابوالعباس خوراسگان به منظور توسعه خدمات سالمت و خیرخواهانه به خصوص  

 براي قشر محروم و کم درآمد منطقه شرق اصفهان در نظر دارد نسبت به توسعه ساختمان موجود خود اقدام نماید.  

باهدف کمک در امر درمان بیماران به ویژه بیماران بی   1382ده ابوالعباس خوراسگان در سالاز مدارالشفاي خیریه اما

به عنوان یک موسسه خیریه در اداره ثبت شرکتهاي استان اصفهان و همچنین با تایید و مجوزات ارگانهاي  بضاعت 

در حال حاضر با  و تحت نظارت معاونت درمان وزارت بهداشت مشغول فعالیت می باشد و تاًسیس رسمی کشور

 اداره می شود. اي و مطابق قوانین تجارت کشور   هیات مدیرهعامل و به صورت مدیر مسوًولیت 

متر مربع مساحت دارد.دو طبقه ي   800احداث گردیده که در هر طبقه حدوداً طبقهاین مرکز در چهار فعلی ساختمان 

یه ي امامزاده ز به امور فرهنگی وکتابخانه اختصاص دارد. خدمات خیر یآن به امور درمانی و دو طبقه ي دیگر ن

آزمایشگاه ، مرکز تخصصی  ابوالعباس در بخش درمانی شامل پزشک عمومی تا فوق تخصص,دندانپزشکی,فیزیوتراپی,

تزریقات ونوار قلب می باشد. این خیریه براي توسعه ي  چشم پزشکی ، رادیوگرافی ، سونوگرافی و ماموگرافی ، 

مترمربع وبا زیربنایی   900زمینی به مساحت دارالشفاء در بخش دارالشفاء,احداث ساختمان جدیدي رادر مجاورت 

که بتواند به فضاي درمانی و خدماتی موجود اضافه نموده و دیگر خدمات  دست اقدام دارد که  مترمربع    6000درحدود  

.مسوًولین دارالشفاي خیریه پزشکی مورد نیاز شهروندان و به خصوص قشر محروم منطقه شرق اصفهان را پوشش دهد 

امامزاده ابوالعباس معتقدند درامر بهداشت و درمان الزم است برنامه ها ونیازهاي بهداشتی درمانی استان از راه هاي    ي

,تشریح و کمک هاي خیرین در جهت نیازهاي اصلی  فرهنگ سازي، ارتقاء سطح سالمت جامعه مختلف همچون 

شود تا از اتالف  و بخصوص استفاده از ظرفیتها و سرمایه هاي بخش خصوصی استفاده بهداشتی ودرمانی استان 

 سرمایه ها در موارد غیرضروري وموازي جلوگیري شود.  

نفر درماه بوده و در حد یکی از بیمارستانهاي  هزار  20لذا با توجه به آمار بسیار زیاد مراجعین به این درمانگاه که بالغ بر  

سرمایه  براي  شد و قطعا با مشارکت بخش خصوصی امکان خدمات دهی بیشتر و سوددهی باالیی  بزرگ اصفهان می با

وجود این مرکز خدمات درمانی در مرکز شهر ووجود امکانات و  که بنحویکه ، خواهد داشتبخش خصوصی گذاري 
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اصفهان نموده و براي  این مرکز را به قطب و مرکز درمانی منطقه شرق    مذکورساختارهاي پزشکی نسبتا کامل درمحل  

 سرمایه گذاران در این رابطه خیروبرکت مادي و معنوي دربرخواهد داشت.

مسئولین این درمانگاه تصمیم بر توسعه ساختمان درمانگاه با مشارکت بخش خصوصی و به صورت سرمایه گذاري  

 گرفته اند. 

 نظر گرفته شده است: در این راستا شرایط خاصی به منظور مشارکت بخش خصوصی به شرح ذیل در  

درمانگاه در پیش نویس قرارداد ذکر شده است سرمایه گذار می تواند میزان مشارکت خود را  میزان آورده  -

بیشتري  و از اولویت امتیاز  ،درصد باقیمانده پیشنهاد دهد که دراین رابطه سهم بیشتر   50از حداقل به صورت 

 . بودخواهد  برخوردار

و شهرداري صادر و مجوزهاي درمانی مربوطه توسط موسسه خیریه هزینه پروانه احداث ساختمان توسط  -

و عملیات  همچنین کلیه نقشه هاي ساختمانی و اجرایی با تایید نظام مهندسی تهیه شده اخذ گردیده اند 

 اجرایی ساخت توسعه درمانگاه بالفاصله پس از انعقاد قرارداد باید شروع گردد. 

 باید باشد. به منظور امورپزشکی ودرمانی درجهت وسرمایه گذاري صرفا  -

 . درصد نمی تواند باشد 50سهم مشارکت سرمایه گذار بیش از  -

 کلیه مجوزهاي درمانی و پزشکی مربوطه توسط مشارکت کننده صورت می گیرد.  -

 . شرایط و جزییات بیشتر درپیش نویس قراداد پیوست ذکر شده است -

برگزار خواهد شد وتصمیم گیرنده در این رابطه هیات مدیره درمانگاه  فراخوان عمومی  مشارکت به صورت -

 در رد و یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود. بوده و مناقصه و به صورت امتیاز وخیریه 

700طبقه پارکینگ و قسمتی عقب نشینی (درکل حدود 4پروانه ساختمان و نقشه هاي تهیه شده براساس  -

زیربنا) تهیه شده است که با توافقات با شهرداري با تغییراتی مطابق نقشه هاي آورده شده دراسناد  مترمربع 

 متر مربع زیربنا باید برنامه ریزي نماید.  6000اجراء خواهدشد. مشارکت کننده براساس 

باشد   در صورت ارائه پیشنهادات خارج ازاین فراخوان که در آن شرایط وروشهاي سرمایه گذاري متفاوت  -

 پس از شرکت در این فراخوان به صورت جداگانه به صورت مذاکره مسموع می باشد. 
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درصد مشخص شده و مشارکت کننده باید مبلغ معادل سرمایه    50برگه پیشنهادسرمایه گذار به صورت سهم  -

رويدرصد سهم خود را اعالم نماید بدیهی است مبلغ اعالم شده براي احداث کل ساختمان بر  50گذاري 

زمین مالک ( درمانگاه خیریه) خواهد بود و به همان نسبت (سهم مساوي) میزان سرمایه گذاري مالک نیز 

 کم و یا اضافه خواهد شد. 

( رئیس  جناب آقاي قیصري  0913  1160792در صورت نیاز و هرگونه سوال و ابهامی لطفا با شماره موبایل

 . ) تماس بگیریدهیات مدیره
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https://www.google.com/maps/@32.6551846,51.7581349,19z?hl=fa

50 فوت داده های نقشه © 2020
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 ساخت در  مشارکت

 قرارداد   طرف�ن: ۱ ماده

...قاس�ی بھ شماره م�� ........و آقای محمدرضا قیصری  بھ شماره م�� ................بھ عنوان مدیرعامل و رئیس هیات  آقای - ۱-۱

  قرارداد اول  طرف �س این از  کھ ...و شماره شناسایی .............. ثبت  شماره بھ. مدیره موسسھ خ��یھ و دارالشفا ابوالعباس 

 شود می نامیده

  / قیمومیت  /و�الت با.... تلفن.... ساکن.... متولد....  کدم��....  از صادره....  شناسنامھ شماره بھ... فرزند.... خانم /آقای- ۱-١

 .شودمی نامیده قرارداد دوم طرف   �س این از   کھ....  موجب بھ....متولد....   شناسنامھ شماره بھ.... فرزند....  وصایت  /والیت

 قرارداد  موضوع. ۲ ماده

بھ آدرس: اصفهان      بنای توسعھ درمان�اه خ��یھ ابوالعباس و واحدهای درما�ی خصو��ی واقع در آن  احداث  جهت  در  مشارکت

و بھ کرو�ی  ١١فر��  ٥٣٠٦بھ پالک ثب�ی اص��  رو�روی درمان�اه خ��یھ دارالشفای امامزاده ابوالعباس –فلکھ خوراس�ان  –

  ه سیددوم ر  ف طر  �ترو  بھ ر مذ�و  م�نز م�� مر�ع کھ  ٦٠٠٠م�� مر�ع و بنای حدود  ٩٠٠در زم�ن حاضر بھ مساحت  پیوست

  طرف�ن  �ترو  بھو  هسیدر  طرف�ن يمضاا  بھو  ستا هشد اردادقر  پیوستو نقشھ های بنا بھ   م�نز  دسناا �لیھ تصو�ر.  ستا

   .  ستا  هسیدر   ن��

 قرارداد مورد م�خصات . ۳ ماده

همراه مجوزات الزم جهت ساخت    مر�ع  م��  ۹۰۰حدود    مساحت  بھ  دانگشش  زم�ن  ازقطعھ  است  عبارت  اول   طرف  آورده -٣-۱

یکصدو (حروف بھ و )ر�ال ١٨٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠( عدد  بھ مبلغ بھ جمعا  قرارداد  عقد تار�خ در کھ بنا از جملھ پروانھ ساخت 

  این   الینفک جزء و شده تقو�م طرف�ن  ترا��ی  و توافق  موردارزش گذاری و  مح��   خ��ه �ارشناس توسط)  ر�ال  میلیارد هشتاد

 و�ھ شرح ذیل می باشد:  قرارداد

  چن�ن هم  و  متعلقھ   عوارض   سایر  و  ساختمان   احداث   �ار  پایان  و  پروانھ   صدور   بابت  شهرداری   بھ  مر�وط   هایهز�نھ  �لیھ)  الف

    غ��ه و اجتما�� تأم�ن  بیمھ حق

  بنایی،   معماری،  مهند��ی،  هایهز�نھ  از  اعم  باشد   کھ  عنوان  هر   تحت  قرارداد  موضوع  احداث  بھ  مر�وط  هایهز�نھ  �لیھ)  ب

   قرارداد مهلت پایان تا  نظارت و اجرا مصا�ح، تام�ن  نقشھ، ترسیم  هایهز�نھ  چن�نهم و �ارگری 

   تلفن  �از، برق، فاضالب، آب،  ا�شعابات نصب و خر�د بھ مر�وط هایهز�نھ �لیھ) پ

 و آماده سازی زم�ن   طرح  اجرای  موجودبرای مستحدثات �لیھ تخر�ب هز�نھ) ت
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اجرای ساختمان  ب  های هز�نھ  مجموع   م��ان  بھوغ��نقدی ارزش گذاری شده    نقدی  آورده  از   است  عبارت  دوم  طرف  آورده -۳-٢

  شرح  و با نظارت مهندس ساختمان کھ از طرف اول معر�� می گردد و بھ مطابق نقشھ ها ی مهند��ی تا پایان �ار ساختمان 

  اول   طرف  پذیرش   مورد  امر  این  و  نموده  تضم�ن   قرارداد،  مدت  طول   در  را   آن  پرداخت  دوم  طرف  کھ  نقشھ هاو مدارک پیوست

   است. گرفت قرار

  تأم�ن   ن��و    همنعقد  اردادقر   عموضو   منجاا  جهتدر    زمال يھا  ز مجو   خذوا  قانو�یاداري ،    تمااقدا  �لیھدادن    رتصو  -

  ن پایا،  ساخت ازجو  خذ ا ري، معما بھ ط مر�و   يھا ھز�نھ از  عما اردادقر  عموضو  ايجر ا با مرتبط يھا ھز�نھ �لیھ

  تفکی�ی   تجملسر صو   �افت، در   ملک  نهایی  تحو�لو    ساختما�ی  ت عملیا  م تماا  تا   وژهپر   �امل    اي جر و ا  بنا   اثحد ، ا  ر�ا

از   هشد  �عرفھ  ثالث  ص �خاا  ،مالکاز    عما  ص�خاا  منا  بھ   �یاحدا  يحدھاوا  س�یر   لنتقاا  مینھز   ساخ�ن  ھمافر و  

 مدو  فطر  یا وي  ي سو 

 طرف�ن   الشرکھسهم �سبت . ۴ ماده 

  فضاها  بھ مر�وط  حقوق  چن�نهم  و اعیان و عرصھ از اعم طرف دو از یک هر الشرکھ سهم  قب��، فیماب�ن توافق طبق-٤-١

 .گرددمی �عی�ن  ذیل شرح بھ  �اآ� �عهدات و هاآورده اساس  بر) .... و پارکینگ  انباری،  تجاری، از   اعم(

 .درصد ٥٠ اول   طرف  الشرکھسهم) الف

 .درصد  ٥٠ طرح مجری  دوم طرف  اشرکھسهم ) ب

 .خواهد شد م�خص ۶ ماده  الف فراز  ۲ بند  در طرف�ن  الشرکھسهم افراز نحوه) ج

�س از شروع بھ �ار  .......روز ف ظر  ک��احد ، ارئھ ضمانتنامھ های الزم و ابالغ دستور �ار بھ طرف دوم  ختداپر از  �س-۴-۲

  ساختھ   کھ  ھایی  نتمار پا آ  مالکیت  لنتقاا  ايبر   عز��  بال  نامھ  �التو   نند�از سا   بھ  مالک�نساخت و با پیشرفت ....درصد از پروژه  

  ، نامھ �الت و  ذ نفو . کنند می  عطا ا  دبو  ھد اخو  هندز سا  بھ متعلق طرف�ن  ب�ن  س�ی ر  یا  ديعا نامھ تقسیم  با مطابق و   شد  ھد اخو 

  چنانچھ . دشو  می سلب مو�ل�ناز  �التو  ردمو  عمل منجاا حق. ستا  ر �ا ن پایا خذو ا هندز سا ات�عهد  �لیھ منجاا بر معلق

  ارداد، قر  ع موضو  منجاو ا ات�عهد �لیھ م نجااز ا �س. شد ھداخو  منحل ھم ر مذ�و  ل بالعز  نامھ �التو  د شو  منحل اردادقر 

 نماید  ام قدا حقو�� یا حقیقی �خص ھر بھ دخو  سهم لنتقا ا  بھ �سبت  نامھ  لتو�ا ین از ا دهستفاا با دارد  حق دوم  فطر 

  ،ستا اردادین قر ا موجب  بھوي  ات �عهد �لیھ م نجاا بر معلق نعیاو ا عرصھ از  دخو  سهم  بر دوم  فطر  مالکیت  کھ نجا ز آا

  پذیر  نم�ا ا  اردادقر  ینا ات�عهد �لیھ منجاا تا نند�از سا  رانطلب�ا نفع بھ ساختما�ی ه�ار �ااز  قسم�ی یا �ل توقیف یا تام�ن

و   ه شد ظ �حا  ارداد قر  یندر ا ات �لیھ �عهد م نجاا بر  معلق نتیجھ ط شر  رتصو  بھ دخو  حصھ بر  ن ند�از سا  مالکیت.نیست

  کھ ھند د م نجاا عم�� نمال�ا ،مالکیت لنتقا اتحقق از  �س چنانچھ . باشد ن�ی �انھاجد حقو�� عمل  بھ زنیا آن  تحقق  ايبر 

 .�ال بھ عنوان جر�مھ خواهند یود............ر ختداپر  بھ موظف باشددوم  فطر  مال�انھ ق حقو  منا��
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 قرارداد مدت. ۵ ماده

   سال می باشد.٣ا�عقاد قرارداد بھ مدت  تار�خ از  طرح  اجرای و   مشارکت شروع  زمان  مدت

  مطابق  ي محضر  تقسیمنامھ تنظیم  بھ  م�لف طرف�ناحداث سقف وستون و دیوارچی�ی و پایان سفت �اری  مرحلھ�س از 

 .  باشند می  ٤ دهمااز   ٢بند

 سد ر  می  اردادقر   طرف�ن ي مضاا  بھ �خر تا کرذ بااي و  تجلسھ ر صو در   دهما  ینا حلا مر از  مرحلھ ھر  متما: ا٢ هتبصر 

     طرف�ن �عهدات و   قرارداد شرایط . ۶ ماده

 قرارداد شرایط) الف

  طرف  توسط کھ ) غ��ه و ساخت های و�ژ�ی نوع، اندازه، ( جزئیات تمام ذکر با منصو�ات و لوازم  مصا�ح، از  جام�� صورت 

  باشد می   قرارداد  این  پیوست  بھ  رسیده،  طرف�ن   امضای  بھ  ۱۳/ /    تار�خ  در  و  رفت  خواهد  �ار  بھ  قرارداد  موضوع  احداث  در  دوم

 .بود خواهد  آن  الینفک جزء کھ

 .باشدمی بالما�ع جامع  صورت اصالح   و ا�ع�اس و  طرف�ن  ترا��ی با ساختما�ی مصا�ح و م�خصات �غی��: تبصره

 افراز،   و   بود  خواهد  شده   احداث  فضاهایی  ارزش   و   مرغو�یت  گرف�ن  نظر  در   با  آنان   سهم  �سبت   بھ  طرف�ن   الشرکھ سهم  افراز 

  داور  رای و گرفت خواهد صورت الطرف�نمر��ی داور  انتخاب با توافق، بھ دستیا�ی عدم صورت در  و توافق طرف�ن از  ابتدا

  دعوی   اقامھ  صا�حھ   قضایی  مراجع   در  تواند   می   متضرر   صورت  این   در   کھ   تدلیس  و   تقلباثبات     صورت   در  مگر   است،  قط��

 .نماید

  بود،  خواهد طرف�ن از یک هر الشرکھسهم تناسب بھ وانتقالنقل مالیات رس�ی، سند تنظیم جهت الزم هایهز�نھ �لیھ

 ......... .شود تصر�ح و م�خص   باید یک هر  سهم  اخ��، صورت   در و باشد شده توافق  دیگری  طور  اینکھ  مگر

  صالح، ذی  مراجع  از  مر�وط  قانو�ی  های�وا��  اخذ  و  ساختما�ی  �ارپایان  صدور   از  �س  رس�ی  انتقال  سند   تنظیم  زمان  مدت

 .است   �وا�� آخر�ن اخذ  تار�خ  از آن  شروع  و باشدمی  روز.........  حداک��  ظرف

 

  موارد  در  سردف�� و  است حضور  عدم  حکم  در  طرف�ن  از یک  هر  توسط سند  تنظیم  جهت الزم مدارک و مستندات   ارایھ عدم

 .باشد می مورد ذکر با حضور  عدم  �وا�� صدور  بھ مجاز  موضوع، مقررات  وفق حاضر طرف  تقاضای بھ و مذ�ور 

 .بود خواهدن پذیرام�ان الشرکھ سهم  افراز   از قبل  شر�ک سوی  از الشرکھسهم فروشپیش یا فروش
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  اجرای   روند  در  یا  و  گردد  ممکن  غ��  شر�ک  برای  �ار  ادامھ...)    و  طوفان  زلزلھ،  سیل،  از  اعم(  قهری   حوادث  اثر  در  کھ  صور�ی  در

  در   طرف  دو  از   یک  هیچ   و  شودمی   شمرده  مجاز  حوادث،  این  از  نا��ی  آمده   وجود  بھ  تاخ��ات   شود،  ایجاد  قانو�ی  اختالل  طرح

 .داشت  نخواهد  مسئولی�ی شود،می وارد دیگر طرف   بھ جهت  این  از  کھ  هاییخسارت مقابل

  قرارداد، شرایط و مفاد و م�خصات خصوص در ) الف( فراز  ۲ بند  موضوع  استثنای بھ  طرف�ن ب�ن  اختالف  بروز  صورت در

 .کرد خواهد  نظر اعالم داور  عنوان بھ  الطرف�نمر��ی ناظرساختمان در درجھ اول و �ارشناس  

 و تقلب ثبوت صورت در مگر ، فاحش غ�ن خیار ح�ی. گردید ساقط قرارداد این در طرف�ن توافق با قانو�ی خیارات �لیھ

 .دار صالحیت داد�اه در) الف ( فراز ۲ بند موضوع  تدلیس

 طرف�ن   �عهدات: ٧ماده 

 :اول  طرف  �عهدات .-١-٧

  ور مشا  تخدمااز    دهستفاا  بھ  طمر�و   يھا  ھز�نھي    �لیھ  جملھاز    ارداد،قر   ايجر اآماده سازی    بھ  طمر�و   يھز�نھھا  �لیھ -۱-۱

  ك، خا ما�شآز  منجاا ھز�نھ، زي سا دهما، آ  ناظر سمهندو  ي مجر  يھا برگھو  مهند��ی منظا نماز سا رتنظاو  ��اطر  بابت

آن از   خر�دو  کم اتر  تام�ن ھز�نھ مهند��ی نقشھ تهیھ ھز�نھ داري،شهر  نقشھ تهیھ  ھز�نھ داري،شهر  يھاز مجو  خذا ھز�نھ

 بھ عهده طرف اول می باشد. داري شهر 

  مشا��   دانگ.........    انتقال  رس�ی  سند  تنظیم  بھ  �سبت  است  م�لف  قرارداد  اول   طرف  حاضر،  قرارداد  شرح  بھ  بنا  اتمام  از  �س

 .کند  اقدام  نام��ده بھ دوم طرف   الشرکھ سهم �سبت بھ  اعیان و عرصھ  از   اعم ملک

  �اری  نامھو�الت  مالکیت، سند  قبیل  از مر�وط  الزم اسناد ملک،  قراردادن  اختیار در ضمن کھ است متعهد اول  طرف .۱.۲

 .نیاید  پیش طرح  شروع برای ما��� کھ  طوری بھ نماید،  �سلیم قرارداد دوم طرف  بھ  و تنظیم  طرح،  اجرای   جهت را

  دوم  طرف بھ  �عهد ایفای  عدم ال��ام وجھ عنوان بھ  ر�ال.......  مبلغ انتقال، �عهد  ایفای  در  تاخ�� صورت  در اول  طرف  -۳-۱

 .بود نخواهد ن�� اول  طرف   از انتقال   مسئولیت رافع و نبوده دوم طرف   حق مسقط  فوق  ال��ام  وجھ  پرداخت و ب��دازد

 دوم  طرف �عهدات -٢-٧

پیوست   رج مند مصا�ح  لیستو اصفهان  ١٥ منطقھ  داري شهر  ب مصو  نقشھ  طبق را  ن ساختما د نمو  �عهددوم  ف طر  -۱-۲

  بنا دخو  ھز�نھ  با تماماو  حدھاوا متما ايبر  ري نباو ا کینگر پاو  ت،مشاعا طبقھ......  ي،حد..... وا مس�و�ی طبقھ.....  رتبصو 

 کند   تام�نرا  مفید يبنا ک��ا حد ستا را ینو در ا  نماید

و   خر�د ھز�نھ زي،سا محوطھ ،  بنایی �ر ز  تتأسیسا  نصب، بر��)و  (م�انی�ی  تتاسیسا زه،سا  �لیھ هز�نھ های ساخت-٢-٢

،   ساختما�ی از اداري ،  عما  ھز�نھ  ھر�ونھو  تفکی�ی  مجلس رت صو و  ر�ا  ن پایا خذا ھز�نھ ، تلفنو  ز�ا و  ق بر آب،  تفکیک

  اث حدو ا  ساخت  با  مستقیم  غ��و    مستقیم   ط تبادر ار   کھ  وژهپر   ي باالسر   ي ھا  ھز�نھ و    ارداديقر و    ییاجر ، ا  قانو�ی،    �شکیال�ی
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  تهیھ و  ر �ا  ن پایا ور صدو  اردادقر  ع موضو  ساختما�ی و  ییاجر ا ت عملیا یاف�ن  ن پایا تا  ا بتداز ا اردادقر  ع موضو  وژهپر 

  باشد می تفکی�ی دسناا خذو ا تفکی�ی تمجلسر صو 
ً

  ص خصو در  مسئولی�ی ھیچ�ونھاول  فطر و  دهبو دوم  فطر  ه�عهد کال

   ھندا نخو  ر مذ�و   اردمو 

  ع موضو  اي جر در ا �حیحو   قیقد ھماھن�ی  دیجا، ا یگرد ي ھا ر پیمان�ا  با اردادقر  عقد ،ساخت وژه پر  ايجر ا مدیر�ت-٢-٣

در  و معاونت درمان علوم پزش�ی  ر کشو  عمومی راتمقر و  نساختما  م�� راتمقر و  ن�ناقو  با مطابق وژهپر  تکمیلداد ،  ارقر 

 باشد میدوم  فطر   هعهد بر ساختما�ی تعملیا خاتمھ تا ساخت ي ھااردستاند ا  زساخت سا ر مو ا

  ا لذ .یدعایت نمارا ر  درهصا ساخت نھواپر و   داري شهر  تأیید رد مو   يھا  نقشھ �امل  ر طو   بھ کھ  ستا موظفدوم  فطر -٢-٤

  ف طر  هکال برعهد از آن  نا��ی  قباعو  ن��و  حتما��ا ئم اجر  ختداپر و  ھا نقشھ و  ساخت  نھواپر از  تخلفو  ول عد مسئولیت 

  ف، خال وز بر  رتصو . در ھدد عطال اول ا فطر  بھ وحمشر  ر طو  بھو  سریعارا  تبامر  ،تخلف رتصو در  با�ست میو  ستدوم ا

 .  ستا  معت��  نکما�ا مر�وطھ ي ھا  �سبتو  نساختما تقسیمدر  ارداد قر  ین ا دمفا

ادارات   بھ سایر�دھیھا و  زي نوسا ،ییدارا داري،شهر  ارض عو  �امل  بحسا �سو�ھو  تلفن  ز،�ا  ق،بر آب،  ھز�نھ ختداپر -٢-٥

دوم   فطر  هعهد براول  فطر  بھ اثالحدا  جدید يبنا تحو�ل �خر تا تادوم  فطر  بھ ملک تحو�ل نمااز ز  ل�یدو  غ��و  ل�یدو 

 میباشد

  ي بیمھھا ان،گر ر و�ا  ملاعو  �لیھ ق حقو  ختداپر  ر،�ا ح�ندر  ،حتما��ا ادثحو  �لیھ ییاجز و  حقو�� ،ما�� مسئولیت -٢-٦

و   ک�� يسیبھا و آ رتخسا ھمچن�ن  ثالث ص �خاا اي بر  قتفا و ا ثھدحا ھر�ونھ وزبر و  رتخسا  ، حفاظت ،جتما��ا تام�ن

  ف طر  ه عهد بر  ر مذ�و  ادثحو  ص خصو در  مسئولی�ی  نھھیچ�و و  میباشددوم  ف طر  ه عهد بر ور مجا ي ھان ساختما بھ جزیی

  ، حقو��از  عم ا م�ن ز  �یاعمر  تعملیا  بھ ط مر�و  کھ مسئولی�ی ھر�ونھ دجو و  زم، ال  عقد  ضمن دوم  فطر و  دبو  ھدانخو اول 

 و    مینماید  ساقطو    سلباول    فطر   بھ  �سبت  هیندرا در آ  هغ�� و    ییاجز 
ً
  مسئولیت   ه،ینددر آ  حتما��ا  ي عاھااد  مقابلدر    �خصا

 و ا پا�خ�ویی
ً
   زي سو  �شو آ مد�ی مسئولیت بیمھاز  عم ا ر�ا  دننمو  بیمھ  بھ  م�لفدوم  فطر . شتدا ھد اخو را  انج��  حیانا

 باشد  می  انگر ر �او  ملا عو  �لیھ پوشش بیمھ انم��  باالتر�ن با

  ،تاخ��روز  ھرروز  در ازاي    میبا�س�ی  نماید  تخلف   ٧:  دهمادر    هشد  بی�ی  پیش  يبند  نماز   برنامھدوم از    فطر   تیکھر صو در  -٢-٧

  مھ . ادانماید ختداپر  بنا تحو�لدر  دیرکر د ن�او ز  ر ضر  رتخسا  انعنو  بھ اردادقر اول  فطر  بھ ل�ا............... ر  مبلغ نھروزا

  پیش   لیھاو   نما ز   صداز .........در   بیش  ٧  دهمادر    ر مذ�و   ھرمرحلھ  متمادر ا  تاخ��.  باشد  ن�ی  رتخسا  ینا  مسقط  طرف�ن  ري ھم�ا

 دد گر  می  مالک ايبر  ف��  حق دیجاا  باعث ه شد بی�ی

در   کھ بنا تکمیل اثحد ا جهت ز نیا ردمو  م�انی�یو  بر�� اتتجه�� و  بنیھ ا قسمتدر  زنیا ردمو  مصا�ح �لیھ تام�ن و  تهیھ-٢-٨

 میباشد. دوم  فطر  �عهداول  در   فطر  هنمایند کت�ی تاییداز  �سو  منطقھ   فعر  بھ توجھ با هیددنگر  قید  مصا�ح لیست
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  ن ند�از سا   کت ر جھ مشا در   �غی��   ارد ند   ي یگر د  بھ  جزیی و    ک��   رتصو   بھ را    ارداد قر   یناز ا  نا��ی   ق حقو   لنتقا ا  حقدوم    ف طر   -٢-٩

  عم ا وژهپر  �ا��ارزش ر  صددر   ..... دلمعا بند یناز ا تخلف امل�� ا  جھدارد. و  مالک�ن فقاتو  بھ زنیا اردادقر  ینا  ات�عهد يیفادر ا

 ست ا  لنتقاا  مھن�ادر   نعیا و ا عرصھاز 

  ف طر  گر ا  : ینابنابر  نماید  می بنا  ساخت  بھ  امقد ا مصر�� مصا�ح اردادقر و  اردادقر  ین ا ارد مو و  د مفا برابر دوم  ف طر -٢-١٠

  ین در ا وم پرداخت نماید د ف طر  بھآن را  ي بها وتتفا با�ست می  ھدد منجاا �یا�غی��  دخو  سهم  يحدھادر وا ھد ابخو اول 

 . باشد ه سیدر  هندز سا  ع طال ا  بھ مناسب ن مادر ز  نکھآ بر وط مشر  ستا  ات�غی��  ینا ل عماا بھ م ملز  هندز سا  رتصو 

  ء نحااز ا  ي نحو بھ    کھ  نیت  حسن  یا  اردادقر   فخال   یا  قانو�ی  غ��  امقدا  یاو    عمل  ھر�ونھ  منجااز ا  یدنددگر   متعهد  طرف�ن  -٢-١١

  رت صو . در  نمایند دداري خو   د،شو   مقابل ف طر   یا ف طر دو   ھر اي بر  ودهفز ارزش ا �اھش  یاو   ن �او ز  ر ضر و   رت خسا تموجبا

  ن �از  ف طر  ل �حصو ا قط�� لنفعا معدقالب  در  ح�ی  مقابل  ف طر  ن�او ز  ر ضر  ضامن متخلف ف طر  ،بند  ینا دمفااز  تخلف

 باش می هیدد

  در   دوم  طرفهمچن�ن  .بود  خواهد  �ار�ا��  حوادث  قبال  در  �ارکنان  و  �ارگران  نمودنبیمھ  بھ  م�لف  قرارداد  دوم  طرف -٢-١٢

  صورت  در  و بوده مسئول  مجاور  امالک بھ آسیب  و  خسارت و  اجتما�� تأم�ن  هایبیمھ �ار، از نا��ی  احتما�� حوادث مقابل

  ما��  و جا�ی از  اعم ز�ان و ضرر  ورود و حوادث بروز  جهت از مسئولی�ی  �ونھهیچ  و بود خواهد آن ج��ان  بھ متعهد  تخلف،

 .بود نخواهد قرارداد اول  طرف   متوجھ

 الزامات مشارکت: . ٨ ماده

و ملزم و متعهد بھ رعایت �لیھ ضوابط و آی�ن نامھ   می باشد از ساختمان طرف دوم فقط مجاز بھ استفاده درما�ی -١-٨

 خواهد بود.درمان استان اصفهان معاونت  و وزارت ��داشت  های 

 برداری از تاسیسات و دیگر ام�انات مشاع با طرف اول خواهد بود. مدیر�ت ساختمان ساختھ شده و ��ره-٢-٨

تا پایان  را  دشو  می م�خص  دي عا نامھ  تقسیمدر  کھ را  ن�شاا بھ مختص  های حدواهیچکدام از  وشفر  پیش حق نند�از سا

  �س  صرفاآن  ییاجر ا نامھ ی�نو آ ١٣٨٩ بمصو  وشفر  پیش ن قانو  دمفا عایتر  با وشفر  پیش. شتدا د ھادوران ساخت نخو 

  امل�� ا جھ.و ستا ز مجاو رعایت شرایط درما�ی و دیگر موارد ذکر شده در این قرارداد طرف اول و با مجوز  دوران ساخت از 

  بر ابر دو  رتخسا  ین ا .دشو  می  گرفتھ  نظردر  ل�ا.........ر  وشفر  پیش  ن قانو  ر مذ�و  ت ماالز از ا تخلفو  �عهد ین از ا تخلف

و   ارداد قر  ینا �امل اي جر از ا قبلرا  غ��  بھ معاملھ ع موضو  دمجد  وشفر  حق  ار خر�د پیش. باشدمی  معاملھ ردمو  ملکارزش 

  ین . در ادشو  کراول ذ ارخر�د پیشو  هندز سا ب�ن وشفر  پیش اردادقر در  با�ست می عموضو  ینو ا اردند  تفکی�ی سند ور صد

.  باشد  می  مالک�ن  بھ  ارداديقر   امل�� ا  جھ و   ل�ا.........ر ختداپر   ولمسو   متضامنا  نمتخلفاو    دهبو   باطلدوم    وشفر   اردادقر   ضفر 

  مالک�ن  دشو  منجاا ��یو فر  پیش کھ  �یر صو در  ح�ی  ھااردادقر  دنبو  خصو��ی صلا بر بناو  اردادقر  ینا دمفا اي جر ا نظراز 

 دبو  ھند اخو  �عامل در  ن ند�از سا  با صرفا
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 میباشد  اول  فطر  باروز  قیمت بھ دوم ،  فطر  يحدھاوا خر�دو   خر�د  پیش  م تقد حق-٣-٨

  یا  باشد امانت  رتصو  بھ اردادقر  ینا  نکنند�ا مضااز ای�ی  دنز  ري تجا یا س�ی ر  یا ديعااز  عما يسند  کھ رديمو  ھردر -٤-٨

و    تمد  ينقضااز ا  �س  باشد  هشد  بی�ی   پیش  سند  مانتا   ايبر   مد�ی  گرا  باشد  �ستھدا  م�نا  سند  حفظاو را در     ن قانو   کھ  ینا

  با  ،باشد شتھ اند  ج�یو  فمتصر  دنز  سند  دجو و  عرفا نکھاز آ �س باشد ه �شد بی�ی پیش مد�ی گرو ا سند صاحب مطالبھ

  د سنادر ا  با�ست  می ،کند دداري خو  جھ مو  رعذ  ون بدآن  مالک بھ سند  دتعو از  سند فمتصر  ، سند صاحب مطالبھ  دجو و 

  ن صاحبا  بھ  ل�ا...........ر مبلغ  نھروزا  دسناا  سایرو در    سند    صاحب  بھ  ري تجا  سند  مبلغاز    صد.....در دلمعا  مبل��  نھروزا  ري تجا

 . دازدب��  رت خسا ان عنو  بھ سند

. 

 فورس ماژور. ۹ ماده

  رات مقر   فق و   ،متو مقا  قابل  غ�� و    طرف�ن از اراده    رجخا  ،بی�ی  پیش   قابل  غ��   ه، منتظر   غ��  ��ر خا  ثھ دحا  �ونھ  ھر   وز بر   رت صو در 

  چنانچھ .دبو   ھدانخو   طرف�ن  متوجھ  �عهد  يیفاا  معداز    نا��ی  راتخساو    �عهد  صلا  ايجر در ا  لی�یو مسو   حقو��  ک��  ل صو و ا

  ین ا یطاشر  س ساا بر طرف�ن  ات �عهد اي جر ا ��ر خا ثھدحا فعاز ر  �س د،پذیر  نپایا........ تمد  ف ظر  ک�� احد ژورما  رسفو 

  ینکھ ا مگر دشو  می  منف�� اردادقر  ، ق فو  ت مداز  بیش ژورما رس فو  مھادا رتصو  ینا غ��و در یافت  ھدا خو  مھ ادا اردادقر 

  ھد اخو  ضافھا حاضر اردادقر  نماز  بھ ژور ما رسفو  نما ز  تمد ،  اردادقر  مھادا رتصو . در کنند فق اتو  ي یگر د نحو بھ طرف�ن 

 . ستا لیت و مسو   فعرا ژورما رسفو و  شت دا ھد انخو  �یدر   طرف�ن اي بر  �یر خسا  ختداپر  وملز  حالت یندر ا خ نفسا.اشد

 �عدیل و   الحو و ا عضااو  �غی�� : ١٠ دهما

و   ھا دستمز د ،ساختما�ی مصا�ح قیمت  ، ملک قیمت شامل قیمتھا در  �اھش یاو  �شافز ا  �ونھ ھر نددنمو  ل قبو  طرف�ن 

  ھر�ونھ  حق طرف�نو  شتھاند اردادقر  ینا دمفادر  ي تاث��  ھیچ�ونھ  هغ�� و  ییدارا داري،شهر  بھ طمر�و  يھز�نھھا سایر

  ن کنند�ا  مضاا   �لیھ  کت�ی   فقاتو   با  صرفا  اردادقر   ینا  دمفا  �عدیل  ھر�ونھ.  مینمایند  ساقطو    سلب  دخو را از    عاییو اد  ��ی اع�� ا

   .ستا معت��  حاضر اردادقر 

 : فختال ا  حل: ١١دهما

  مینھ ز  ي میانجگر  باروز  ٧ فظر موظفند  طرف�ن  .دشو  می  فصلو  حلمر��ی الطرف�نداوري ا ب ارداد قر  ین از ا نا��ی  تختالفاا

  م مقا قائمو  ن�شاا ايبر  سدر  می مضاا بھ طرف�ن ب�ن نحو ینا بھ کھاي  جلسھ رتصو ند .کن  ھما فر را  طرف�ن فختال ا حل

  غبال و ا ور صد بھ درت مبا.......روز  تمد ف ظر داور  ،�شد حاصل نتیجھ  ین روز ا ٧ ف ظر  گر. استا ع التباا  زمال  ن�شاا قانو�ی

  فقاتو  موجب بھ مگر نیست زشسا و  ص�ح ايبر  طرف�ن کیل. داور، و ستا االجر ا  زمال   طرف�ن ايبر . راي داور نماید میراي 

  می  م نجاا  نامھر ظهاا   طر�قاز   ا عو د ب �حاا  بھ راي داوري  غبال ا  ن��داوري و  نددر رو  زمال  يھا  غبال ا  �لیھ. اعو د طرف�ن   �انھاجد

    27



  لطرف�ن ا  مر��ی  ف�ی  سشنار �ا  از    دهستفاا   حق. داور  دشو   حاصل  فختال ا  طرف�ن  ب�ن  مکتو�ی  موخر  فقاتو   کھ  ینا  مگر  د،شو 

   .ستا مد�ی  ��یدادر  ی�ن آ  ن قانو داوري در  ببا تا�ع اردادقر  ین را دارد. داوري در ا

 

 

 : شرایط ف�خ قرارداد ١٢ماده 

طرف دوم   شکست�یداد . ور  ھداخو  ف�� حق مقابل فطر  بھ ارداد،قر  ینا دمفادر  اردادقر  فطر  ھر �عهد نقض -

 ست.ا مالک�ن   ايبر  ف��  رخیا  موجب ن�� نند�ا ز از سا  وهر�ک 

  ف طر از    اردادموضوع قر   تعملیا  مھادا  دشو   ممعلو   نحو  ھر  بھ  یاو    نماید  ھار   ره�ا  نیمھرا    ر�ادوم    فطر   تیکھر صو ر  د -

�رنامھ  از  بیش لیل موجھد ون بدرا  ه�ار �ا  یاو  نیست ور مقد یگرد علت ھر یا تخص��ی یا ما�� انتو  جهتاز  ن�شاا

را   اردادقر  ف�� حقاول  ف طر  دشو  متوقف قعدر وا یا  عمال ر �ا پیشرفت  کھ  نمایداي اداره  �ونھ بھ زمان بندی و 

  خت داپر   يھا  ھز�نھ  ، کند  ف��را    اردادقر   ن قانو   موجب  بھ   مالک  کھ   اردي مو   سایر و در    حالت  ین . در اشتدا  ھد اخو 

  ف��  حق  لعما ا مد�ی ن قانو  ل صو ا طبق  .دشو  می دمس��  ن�شا ا بھ صد در  چهل کسر بادوم  ف طر  توسط هشد

 باشد   ن�ی  ھا  ھز�نھ ینا  ختداپر  بھ طمنو 

آن    بھ ، سی�یآ ینکھا   ون بدرا  ه�ار �ا ، ف�� غبال ا �خر تا....روز از  فظر   ستاموظف   دوم ف طر   اردادقر  ف��  رتصو در  -

  ع نتفااذن در ا م��لھ بھ ص خصو  یندر ا زم ال  امقدا  م عدو  نماید  رج خارا  دخو  ات تجه��  �لیھ و  دهنمو  ك تر  ید وارد آ

  بطھ ار  ... را در یا  رهجاا  انعنو   بھ  مبل��  ھیچ�ونھ  مطالبھ  حقدوم    ف طر و    دبو   ھداخو یا مالک�ن    مالک  ي سو از    اتتجه�� 

 .ددگر  می   �عی�نروزي...... حالت ین در ا تخلیھ  معد رتخسا. شتدا ھدانخو  ق فو  اتتجه�� از   دهستفاا با

  اردادقر   ینا  يمضاا   �خر تاروز از    ٣٠  ،ستا  دهنمو   ول مبذرا    دخو   شتال   نهایت  ینکھا  دجو و   بادوم    فطر   کھ  �یر صو در   -

  منف��   طرف�ن از طرف اول    بھ  ن�او ز   ر ضر   ختداپر   ون بدمی تواند      اردادقر   ددنگر   ساختما�یشروع عملیات    بھ  موفق

 .دشو  می

  ه ندز سا  ،نماید دهستفا ا دخو  ف��  حقاز  قانو�ی راتختیااز ا دهستفاا  با تنهایی بھ ن ند�از سااز  ی�ی  چنانچھ -

 دندار  صفقھ تبعض  رخیا ،مالک�ن  لیکن باشد  میوي   ات�عهد �لیھ م نجاا ول مسو  هباقیماند

با   فق اتو نظر و شرایط بوجود آمده برای طرف اول و در صورت  با  صرفااز آن   قسم�ی یا ارداد قر  ینا  تفا�� یا قالھا -

  بند  یلآن ذ بھ طمر�و  یا  قالھاز ا نا��ی  تختالفا. استا  پذیر نم�ا ا  حاضر  اردادقر  طرف�ن  تمامی  نمودن  بمکتو 

 شود می  فصلو  حل اردادقر  ین داوري ا

قرارداد  در  دموجو  رات خساداوري و  بھ ط مر�و  وطشر  نبطال  یا ل نحالا باعث ل حا ھیچ در  اردادقر  خ نفساا یاف��  -

 نخواهد شد 

 هد بوداخو  ثرداراي ا غبال از ا  �عدو  برسد مقابل فطر  ع طال ا  بھ کتبا با�ست میآن  طسقا و ا ف�� حق لعما ا -
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  م تما نبطال  از عطال ا  �خر تاو از  ھد د می ارقر  ضامن  مد�ی لیتو مسو  معا عداقو  طبقرا  طرف�ن ارداد،قر  ینابطالن  -

 . ندآور   عمل ق بھ ساب  حالت بھ ضعو  ن ندداگر ز بادر  ممکن ن ماز   �وتاھ��ینرا در  دخو   شتال  نهایت با�ست  می طرف�ن 

  ممهور   ضمن  است   حقو�� م�لف  مشاور .  گردید  مبادلھ  و  امضا  تنظیم،  طرف�ن  ب�ن   ��خھ  سھ  در  ۱۳/      /تار�خ   در  قرارداد  این

  در  را سوم ��خھ  و نماید  �سلیم فروشنده و  خر�دار بھ را  دوم و  اول  ��خھ مشاور،  مخصوص مهر بھ  قرارداد ��� نمودن

 باشد می  یکسان اعتبار دارای  ��خھ سھ  هر  و کند  بای�ا�ی درمان�اه  دف��

 

 .گرددمی  تایید ف�ی و حقو�� �حاظ  از  قرارداد این  موضوع

 حقو�� �ارشناس خانواد�ی نام و نام

 خر�دارشهود     فروشنده

 طرف اول    خانواد�ی نام و نام

 طرف دوم       خانواد�ی نام و نام
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 �سمھ �عا��

 

 

شرکت/ موسسه /گروه   اینجانب ............................................ به نمایندگی

 ............................................. 

مشارکت در ساختمان پزشکی ودرمانی درمانگاه خیریه  با اطالع از شرایط واسناد فراخوان  

ابوالعباس و مهر و امضاء آنها که به پیوست می باشد نحوه مشارکت و دارالشفاي امامزاده  

 خود را به شرح ذیل اعالم می دارم. 

بناي ساختمان جدید  سرمایه گذاري کل احداث  درصد از  50 سرمایه گذاري و مشارکت 

 به ارزش به عدد(................................ریال)

 .......................................................................................ریال)حروف ( وبه 

درطول سه براي احداث کل ساختمان با شرایط اعالم شده  ومتعهد میشوم مبلغ فوق را

 سال هزینه خواهم نمود.

 

 صاحبان امضاء مجازمهرو امضاء 

 

صورت الك ومهر شده  شرکت در فراخوان به مبلغ تضمین مضاء وپیوست با مهر و اوکلیه اسناد همراه فیش واریزي برگه پیشنهاد به 

 دفتر مدیریت درمانگاه شود  حویلت
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