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 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان
 



                                                    
 قدمه: م

 با توجه به سیاست و اولویت دولتت در همچنین  استانی و های ملی وبا توجه به حجم باالی اعتبارات مورد نیاز در تکمیل طرح      

و به استناد آئتین نامته  خصوصی با مشارکت بخش 1397ای در سال های تملک دارایی سرمایهفرآیند واگذاری و تکمیل طرح تسریع 

دستتورالممل کتارگروه  ، و به منظور تسهیل فرآیندهای اجرایی  این آیتین نامته کل کشور 1397( قانون بودجه سال 19اجرایی تبصره)

 خصوصتی -عمتومی  های مشتارکتیبه منظور تحقق و پیشبرد اهداف پیش بینی شده  در طرح( 19تسهیل فرآیندهای اجرایی تبصره )

   تنظیم گردیده است.تهیه و 

 

 تماریف (1

 .هیات وزیران 22/3/1397کل کشور مصوب  1397ماده واحده قانون بودجه سال (  19 )نامه اجرایی تبصرهآئین آئین نامه: -الف
تهیته و بته موقتع اجترا گذاشتته ( 19 )نامته تبصترهآئین کامل  قررات مکتوبی که به منظور اجرایمها و روش دستورالعمل: -ب 

 ( 19 )نامته تبصترهشود. اطالعات مندرج در دستورالممل مشتمل بر نوع فمالیت، مراحل اجرایی، چگونگی و نحوه اجترای آئینمی

 باشد.می

 ها.ریزی استانسازمان مدیریت و برنامه سازمان: -ج
در متورد واگتذاری پترو ه گیری، راهبتری و نظتارت کارگروهی است که به منظور تصتمیم :کارگروه تسهیل فرآیند اجرایی -د

  .گرددریزی استان تشکیل میاستانی در سازمان مدیریت و برنامه

ای که در دستگاه اجرایی استان به ریاست باالترین مقام آن دستگاه و به منظور نظارت بتر انجتام کمیته :کمیته واگذاری استان - ه

 .گردداستانی تشکیل می هایمراحل واگذاری و نظارت بر پرو ه

 ها.ای و تجاری دولتی و غیر دولتی در استانهای توسمهکلیه بانک های عامل:بانک -و

 شود.گذار و بانک عامل منمقد میهای اجرایی، سرمایهقراردادی که بین دستگاه قرارداد عاملیت: -ز

هتای و همچنتین فمالیتهای قابل مشتارکت خصوصی که در آن اجرای طرح –قرارداد مشارکت عمومی :قرارداد مشارکت -ح

 شود.ها از طرف دولت به بخش خصوصی و تماونی محول میوابسته به آن

های تکمیل شده یا در حال ها و پرو هبرداری طرحتمام و بهرههای جدید و نیمهها و پرو هطرح های قابل مشارکت:طرح -ط

 برداری.بهره

اعم از داخلی و خارجی که بصورت انفترادی یتا در قالتن کنسرستیوم  اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی گذار:سرمایه -ی 

 گردد.پذیر است، اطالق میطرف قرارداد واگذاری با سرمایه



 (19کارگروه تسهیل فرآیند اجرایی تبصره) معرفی - 1-1

و به منظتور  22/3/1397مصوب کل کشور  1397ماده واحده قانون بودجه سال  19نامه اجرایی تبصره با عنایت به ابالغ آئین      

ریزی تسریع و تسهیل فرآیندهای اجرایی، کارگروه تسهیل فرآیندهای اجرایی هتر استتان بته ریاستت ستازمان متدیریت و برنامته

 ها  تشکیل گردید.استان

 (19) اعضای کارگروه تسهیل فرآیند اجرایی تبصره -2-1
وزیران  و نامه هیئتتتصتوین 22/3/1397مورخ  ه 55341ت /33989به شماره  (19نامه اجرایی تبصره )آیین 9به استناد ماده     

سازمان برنامه و بودجه کشور که  مسئولیت و نظارت بر فرآینتدهای اجرایتی و عملکترد  16/4/1397مورخ  180888نامه شماره 

ها  قرار گذاشته شتده استت،  کتارگروه استانریزی بر عهده سازمان مدیریت و برنامه( 19 )تبصره های اجرایی استان رادردستگاه

 گردد : ( در استان با اعضای ذیل تشکیل می19تسهیل فرآیند اجرایی تبصره )

 کارگروه( رئیسریزی استان)رئیس سازمان مدیریت و برنامه -1

 ) مدیر کل دفتر فنی (یاستاندار محترم امور عمرانی  مماون نماینده-2

 استان  مدیر کل اقتصاد ودارایی -3

 ممدن و تجارت استان رئیس سازمان صنمت و  -4

 مماون دادگستری استان -5

 مدیر کل اداره کار، تماون و امور اجتماعی استان  -6

 رئیس اتاق بازرگانی استان  -7
 نماینده کمیسیون هماهنگی امور بانک ها -8

 نماینده دیوان محاسبات  -9

 مدیر کل محترم راه و شهرسازی -10

 نماینده دستگاه های اجرایی بر حسن موضوع   -11

 
 19وظایف کارگروه تسهیل فرآیند اجرایی تبصره شرح   -3-1

  .هماهنگی، پشتیبانی، راهبری و نظارت در مراحل واگذاری پرو ه 

 های اجرایی  و در صورت لزوم پیگیری رفع موانع.در دستگاه هاپیگیری واگذاری پرو ه 

  های اجرایی.های واگذار شده دستگاهارزیابی عملکرد پرو هتهیه گزارش و 

 



 ( 19: فرآیند واگذاری پرو ه ها) گردش کار تبصره 1نمودار                                   
 بانک عامل سرمایه گذار کمیته واگذاری کارگروه تسهیل

 شروع فرآیند  

 

 

انتخاب پروژه ها برای 

 تبصرهظرفیت  استفاده از

( 19) 

 

 

 

تهیه گزارش واگذاری 

با در نظر گرفتن منابع 

 مالی 

  

 

 

 

 

 

 



 (19فرآیند واگذاری پروژه ها) گردش کار تبصره 

 بانک عامل سرمایه گذار کمیته واگذاری کارگروه تسهیل

بررسی گزارش درکمیته  

 واگذاری  

 

 

تأیید گزارش تصمیم به 

 واگذاری 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 (19پروژه ها) گردش کار تبصره  فرآیند واگذاری

 بانک عامل سرمایه گذار کمیته واگذاری کارگروه تسهیل

در  برگزاری فراخوان  

دو نوبت ) عمومی و 

 محدود( 

 

 

 

 

ارزیابی صالحیت 

 سرمایه گذار 

 

 

 

  

دریافت اسناد ارزیابی 

صالحیت ، بازدید 

 پروژه 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعالم شرایط به 

 گذارسرمایه

) شرایط تسهیالت و  

  ها(تضمین

 

 

 

 



 (19فرآیند واگذاری پروژه ها) گردش کار تبصره 

 بانک عامل سرمایه گذار کمیته واگذاری کارگروه تسهیل

 

 

 

 

 

 

 

 

انجام اقدامات الزم جهت 

  تسریع قرارداد عاملیت

 تهیه فهرست کوتاه

 

 تعیین سرمایه گذار منتخب 

 

عقد قرارداد مشارکت با 

  سرمایه گذار

 

 عقد قرارداد عاملیت 

 

 

  

 

 

 

 

تدارک برای عقد 

 قرار داد 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

عقد  

قرارداد تأمین 

مالی با       

 سرمایه گذار

 

 

 



 (19فرآیند واگذاری پروژه ها) گردش کار تبصره 

 بانک عامل سرمایه گذار کمیته واگذاری کارگروه تسهیل

 

 

 پیگیری رفع موانع 

 

 

 

گزارش و تهیه 

 ارزیابی عملکرد

 

 

 

    احصا موانع و مشکالت

 

 

 

 

 



 19فرآیند اجرایی کارگروه تسهیل فرآیندهای تبصره  -2نمودار شماره 

 

 19تبصره  واگذاری  اعضای کمیته -4-1

 ریاست  هر دستگاه )رئیس کمیته( -1

 نماینده استانداری -2

 استان  ریزینماینده سازمان مدیریت و برنامه -3

  نماینده دادگستری استان -4

 ساب دستگاه اجرایی حذینماینده اداره کل اقتصاد و دارایی استان یا  -5

 کارشناس دستگاه مربوطه  -6

 بازرگانی استاننماینده اتاق  -7

 )بدون حق رای(وتجارت استان نماینده صنمت و ممدن -8

 (بدون حق رأی) ها نماینده کمیسیون هماهنگی بانک -9

 (بدون حق رأی)نماینده راه و شهرسازی  -10

 

 

 

 

 



 19تبصره  واگذاری وظایف کمیته -5-1

 گذار به بانک عامل.ممرفی اولیه سرمایه 

 برداربرگزاری فراخوان توسط دستگاه بهره.  

 گذار متناسن با هر پرو ه.بررسی صالحیت و اهلیت مالی، فنی و عمومی سرمایه 

 گذار.تنظیم قرارداد با سرمایه 

  19به کارگروه تسهیل فرآیند اجرایی تبصرهاحصاء موانع و مشکالت واگذاری و ارجاع. 

 

 19تبصره واگذاری  توسط کمیته گذارفرآیند انتخاب سرمایه -5-1-1

 های کثیر االنتشار .انتشار آگهی شناسایی و ارزیابی صالحیت سرمایه گذار برای هر پرو ه حداقل در دو نوبت در روزنامه 

  گذار متناسن با هر پرو هصالحیت و اهلیت مالی، فنی و عمومی سرمایهبررسی. 

 . تحویل اسناد ارزیابی صالحیت سرمایه گذار و اسناد فنی پرو ه به متقاضیان 

 بازدید از پرو ه و تشریح اسناد. 

 ها و یا جایگزینی پیشنهادهای فنی توسط متقاضیان.رفع نقص و تکمیل استمالم 

 گذاران.ضیان، تهیه فهرست کوتاه و ارائه گزارش ارزیابی صالحیت سرمایهتأیید و یا رد متقا 

 

 (       19گذار توسط کمیته واگذاری تبصره ): فرآیند انتخاب سرمایه2نمودارشماره                                        

 



 اجرایی هایگذار توسط دستگاههای قابل ارائه به سرمایهها و گواهیضمانت -5-2-1

 اجازه ترهین اموال و محل اجرا و درآمدهای پرو ه. •

 تضمین خرید محصول پرو ه. •

 المللی.ارایه تضامین حاکمیتی به نفع نهادهای مالی و اعتباری خارجی و بین •

 ایجاد اعتبار اسنادی ریالی نزد شبکه بانکی دولتی و غیر دولتی به نفع پیمانکاران داخلی طرف قرارداد. •

 

 های واگذاری پروژه روش -5-3-1

 BOT (ساخت، بهره)برداری و انتقال 

 BOLTبرداری، پرداخت اجاره و انتقال() ساخت، بهره 

 BTLگذار ()ساخت، انتقال و پرداخت اجاره به سرمایه 

 BOOبرداری() ساخت، مالکیت و بهره 

 ROOبرداری () تجهیز و بازسازی، مالکیت و بهره 

 O&Mنگهداری (برداری و ) بهره 

 ROTبرداری و انتقال () تجهیز و بازسازی، بهره 

  واگذاری امتیاز 

 گذاری پروژههای ارزشروش -5-4-1

 NVP)گذاری)ارزش فملی خالص سرمایه .1

 روش ارزش جاری خالص .2

 تمیین قیمت جزیی .3

  مالحظات خاص. 4
 

 هاها جهت واگذاری پروژهمشوق -5-5-1

 

 .قرارداد دوران ساخت قرارداد مشارکت ممادل شش و شش دهم درصدحق بیمه کارکنان شاغل در  -1 

 سال مماف  از مالیات از زمان واگذاری یا بهره برداری . 10  -2



های هتا و عرصتههای چند گانه یا ایجاد سایر تأسیسات جانبی اقتصادی در پرو هایجاد کاربریامکان  با حفظ کاربری اصلی،  -3

 . های اجرایی، قبل از واگذاریهای واگذاری با پیشنهاد متقاضی و یا دستگاهمربوط به آن توسط کمیته

با نظر سازمان برنامته و بودجته کشتور  داری کل کشور، پس از واریز به خزانه(  19 )های ناشی از اجرای احکام تبصرهدرآمد -4

 یابد.ه اجرایی اختصاص میهای تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام همان دستگابرای تکمیل سایر طرح

گذاری و دولت در مراحل انتخاب و قراردادهای مشارکت پس از طی فرآیند کارشناسی رسیدگی به شکایات متقاضیان سرمایه -5

 به مرکز داوری مرضی الطرفین ارجاع می شود. قانون اساسی،  139با رعایت اصل 

 

 


