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امور بنگاه ها، شوراها و توسعه مشاركت مردمي
1394دي ماه 

بررسي شرايط واگذاري
سرمايه ايتملك دارايي هاي طرح هاي 

)2(دولت مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي الحاق برخي قانون ) 27(وفق دستورالعمل ماده 

رويكردهاي اصلي در تدوين دستورالعمل

تعريف فرآيند رقابتي متناسب با شرايط و پيچيدگي هاي انتخاب سرمايه گذار مناسـب در  
طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي

تمركززدايي فرآيند واگذاري پروژه و تسهيل و پشتيباني از جانب سازمان

درگير نمودن دستگاه هاي اجرايي استاني در واگذاري پروژه ها

در نظر گفتن امكان تخفيف و تقسيط در قيمت پايه تعيين شده در روش فروش پروژه 

عدم الزام سرمايه گذار به پرداخت ارزش محاسبه براي پروژه هاي مشـمول واگـذاري در   
)اين ارزش بعنوان سهم آورده سرمايه پذير است(روش مشاركت با دولت 

ظرفيت سازي واگذاري طرح ها با استفاده از انواع روش ها و الگوهاي شناخته شده
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رويكردهاي اصلي در تدوين دستورالعمل

تغيير جهت گيري دولت نسبت به كاهش حداكثري اختصاص منـابع مـالي بودجـه اي در    
دوران احداث پروژه؛ و تاكيد بر اختصاص منابع مالي پايدار بـه سـرمايه گـذاران جهـت     

خريد تضميني محصول پروژه در دوران بهره برداري

غيردولتي بعنوان يـك نهـاد   –طراحي ساز و كار صندوق مالي تضامين مشاركت عمومي 
مالي جهت پشتيباني قراردادهاي مشاركتي

كمك به سرمايه گذار در اختصاص منابع تسـهيالت و فاينـانس و اسـتفاده از ابزارهـا و     
نهادهاي مالي مختلف در دوران احداث پروژه 

تبيين انواع مشوق ها در بستر قوانين و مقررات موجود كشور 

تعريف نهادهاي تنظيم مقررات بخشي به منظور قيمـت گـذاري، نظـارت، كارشناسـي و     
داوري

الزامات اساسي توسعه مشاركت بخش خصوصي در طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي 

بخش خصوصي نسبت به ايفاي تعهدات دولت و مشخص نبودن نحوه تامين بي اعتمادي •

منابع مالي و پايدار تعهدات دولت در قراردادهاي مشاركتي

آشنايي دستگاه هاي اجرايي با نظام مشاركت عمومي ـ خصوصي و متعاقباً مقاومـت   عدم •

آنها در واگذاري  طرح ها

سازوكار تامين منابع مالي پروژه محور از طريق نهادهاي مالي توسعه اي نبود •

و بيمه اي براي پوشش ريسك قراردادهاي مشاركتيضعف سازوكارهاي مالي •

و مالي طرح هاي زيرساختي ياقتصادتوجيه ضعف •

زيرساختيهاي گذار بخش خصوصي در طرحكارآمد براي سرمايههاي عدم كفايت مشوق•
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بررسي برخي سئواالت و ابهامات در فرآيند اجراي دستورالعمل

قيمت پايه و تعيين آن جهت فروش است و در روش مشاركت معيار بـراي واگـذاري   •

ديـدگاه غالـب   . هزينه هاي سرمايه گذاري جهت اتمـام اسـت  ) مناقصه و يا مزايده(

بلكـه  ) البته براي پـروژه هـاي غيرخـودگردان   (سازمان دريافت پول و فروش نيست 

لذا در مدل مالي ميزان سرمايه گذاري دولت تاكنون براي پروژه صفر . مشاركت است

.درنظر گرفته مي شود

سازمان فقط از لحاظ تعهد مالي براي خريد محصول و ساير تعهدات موضوع را چك •

اگر طرح خودگران باشد فرايند تاييد بايد با سرعت طي شود و سعي گـردد  . مي كند

)مانند چند بخشي نمودن بيمارستان(مدل هاي مالي در اين راستا باشد 

بررسي برخي سئواالت و ابهامات در فرآيند اجراي دستورالعمل

بر . يكي از بحث ها مشاركت سرمايه گذاران در فرايند تدوين مدل مالي پروژه است•

اساس آيين نامه هيات وزيران نيز ابتدا ليست پروژه ها ارائـه و مشـاركت كننـدگان    

عالقمندي شان را اعالم و مي تواند از ايدهاي آنهـا در گـزارش تصـميم اسـتفاده و     

.سپس فراخوان عمومي اعالم گردد

سازمان مديريت و برنامه ريزي مي تواند راساً نسبت به تعيين پروژه هاي نيمه تمام •

.و استاني اقدام نمايد و نبايد منتظر دستگاه اجرايي ماند مليقابل واگذاري اعم از 

سعي شود تعدادي پروژه با توجيه مالي مناسب مشخص و هر چـه سـريعتر واگـذار    •

.گردد تا اين دانش در استانها و دستگاه اجرايي ايجاد شود
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سئواالت استان مركزي

و راهنمـاي   3122نشـريه  (ارائه كاربرگ تدوين گـزارش توجيـه مـالي و اقتصـادي     •

)گزارش تصميم به واگذاري نيز ارائه خواهد شد

)دستورالعمل 2ماده  6تبصره (ارائه كاربرگ انعقاد قراردادهاي واگذاري •

برگزاري دوره آموزشي به منظور شفاف سازي مباحث انعقاد قراردادها•

عضويت نماينده اداره كل دادگستري و يا نماينده شوراي دستگاههاي نظارتي استان•

سئواالت استان مازندران

براي پروژه هاي در حال بهره برداري هـم   27آيا امكان استفاده از دستورالعمل ماده •

بديهي است هرگونه . با توجه به متن قانون اين پروژه ها مشمول واگذاري نمي شونداست؟ 

) 88(آيين نامـه اجرايـي مـاده    (شد تغيير و اصالح در مقررات موضوعه متعاقباً اعالم خواهد 

)ت مي تواند كمك كنددولقانون تنظيم بخشي از مقررات مالي 

بر حسب محل تـامين اعتبـار مسـئوليت آن بـراي     –مسئوليت پروژه هاي ملي استاني شده •

واگذاري مشخص مي شود وليكن با توجه به وظايف سازمان هاي استاني بعنوان يـك نهـاد   

فرابخشي و راهبري توسعه استان درصورت تشخيص مي تواند ليست پروژه ها را مشخص و 

به دستگاه اجرايي الزام نمايد جهت تهيه گزارش تصميم و شروع فرآيند واگذاري
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سئواالت استان فارس

از محل اعتبارات محل تامين اعتبار مطالعات مالي و سرمايه گذاري پروژه هاي قابل واگذاري؟ •

خود طرح و يا اعتبارات ساير فصول دستگاه اجرايي تامين گردد

اگر پروژه اي واگذار گردد ولي بعد از آن مشخص گـردد ايـن واگـذاري صـحيح نبـود چـه       •

ول بايد تمهيداتي براي لغو قرارداد و پادار نمودن مجدد رديف طرح مي توان پيش بيني نمود؟ا

در . تغييراتي در مدل و مفاد قرارداد صورت گرفته و يا طرف مشـاركت جديـد انتخـاب نمـود    

صورت عدم امكان و يا عدم توجيه واگذاري از منظر دولت بايـد بـا ارسـال درخواسـت بـه      

)مذاكرات با امور بودجه و تلفيق(درخواست رديف نمود ) كارگروه ساماندهي( 215كميسيون 

تهيه راهنماي انتخاب سرمايه گذار•

سئواالت استان فارس

تخفيف درنظر گرفته شده براي قيمت پايه در برخي موارد مغاير با قـانون برگـزاري مزايـده    •

قانون تنظيم  27با عنايت به آنكه مصوبه شوراي اقتصاد در راستاي اجرايي نمودن ماده دارد؟ 

تصويب شده و قانونگذار تفويض اختيار موارد مطرح شده را به شوراي اقتصاد واگذار نمـوده  

در حال حاظر مالك عمل در خصوص موارد مطروحه مصوبه مذكور است. است
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سئوال استان گلستان

بـر اسـاس   با روش مشـاركتي؟   1395در اليحه بودجه سال » .....آزادراه «پروژه جديد درج •
فرآيند تبيين شده در دستورالعمل، ابتدا پس از تهيه گـزارش تصـميم بـه واگـذاري توسـط      

هاي جديد و ارسال گزارش به كـارگروه سـاماندهي كـه متنـاظر     دستگاه اجرايي براي طرح
، مالحظـات اسـناد   ))2(الحاق  23كميسيون ماده (برنامه پنجم توسعه كشور  215كميسيون 
، فني، اقتصادي، مالي و منابع الزم بـراي خريـد تضـميني    )طرح جامع حمل و نقل(باالدستي 

پروژه در كارگروه مورد بررسي قرار گرفته و در صورت تاييد امكان شروع فرآينـد واگـذاري   
. گرددبراي دستگاه اجرايي فراهم مي

بر اساس شرايط موجود منابع بودجه و عدم امكان پرداخت در زمـان سـاخت بـراي    وليكن •
امكان كمـك دولـت در زمـان     8هاي جديد، در دستورالعمل مذكور وفق جزء الف ماده پروژه

برداري بـه ازاي خروجـي پرداخـت    باشد و كمك دولت تنها در زمان بهرهساخت فراهم نمي
.خواهد شد

سئواالت استان كرمان

به بنياد مستضعفان بـدون   75واگذاري يك پروژه فرهنگي شهرستان قلعه گنج با پيشرفت •
؟ BOOطي فرآيند فراخوان و با مدل 

قانون تنظيم اجازه فروش تنها از طريق مزايده امكان پذير  89بر اساس دستورالعمل و ماده •
.است

در صورت استفاده از روش فروش بايد ارزش عرصه و اعيان توسط سرمايه گـذار بصـورت   •
.نقدي و يا اقساطي دريافت گردد

پيشنهاد مي شود  BOTبا توجه به شرايط پروژه مدل •
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1394/09/30جدول وضعيت پروژه هاي قابل واگذاري تا 

استان/ نام دستگاه رديف

پروژه هاي نيمه تمامپروژه هاي جديد
پروژه هاي تكميل 

شده و آماده 
بهره برداري

اعتبار مورد نياز   تعداد
مصوب سال جاري تعداد)  ميليارد ريال(

)  ميليارد ريال(
پيش بيني اعتبار سال هاي  

تعداد)  ميليارد ريال(بعد  

85,174131172,96516استان آذربايجان غربي1
114906911412استان اردبيل2
-9,077-470593استان اصفهان3
7324141--استان ايالم4
-74,190274516,826استان بوشهر5
2912,933501,55719,15616استان تهران6
1271655--استان خوزستان7
--41984--استان زنجان8
-94,94514278771استان سمنان9
28001011747استان فارس10
-1131,13016121,044استان قزوين11

1394/09/30جدول وضعيت پروژه هاي قابل واگذاري تا 

استان/ نام دستگاه رديف

پروژه هاي نيمه تمامپروژه هاي جديد
پروژه هاي تكميل 

شده و آماده 
بهره برداري

اعتبار مورد نياز   تعداد
مصوب سال جاري  تعداد)  ميليارد ريال(

)  ميليارد ريال(
پيش بيني اعتبار سال هاي  

تعداد)  ميليارد ريال(بعد  

95,2904189822,8201استان كرمان12
468061546853استان كرمانشاه13
-14441,885--استان كهگيلويه و بويراحمد14
-15881,326--استان لرستان15
123,259251521,2903استان مركزي16
1185262384,4122استان هرمزگان17
8180502723,4567استان يزد18
---42209.اج رفاهوزارت تعاون، كار و 19
----12,400.اطوزارت ارتباطات و فناوري 20
29--17--سازمان بنادر و دريانوردي21
-23,7665,450--شركت ملي صنايع پتروشيمي22

12072,5814949,06082,030102)اعتبارات/ تعداد (جمع كل 
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با تشكر از توجه شما


