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بسمه تعالي 

 

کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه های اجرایی 
 

 ؛با سالم و احترام
ٍ ثِ  (2)قبًَى الحبق ثشخی اص هَاد ثِ قبًَى تٌظین ثخشی اص هقشسات هبلی دٍلت  (27)دس ساستبی هبدُ 

 دستَسالعول 13 ّیئت هحتشم ٍصیشاى ٍ هبدُ 22/7/1394ّـ هَسخ 52466ت/95593استٌبد تصَیت ًبهِ شوبسُ 

ِ ای تصَیت ًبهِ شَسای هحتشم اقتصبد ثِ شوبسُ   142600ششایط ٍاگزاسی طشحْبی تولک داسائیْبی سشهبی

ِ ای اثالغ هی گشدد تب 4/7/1394هَسخ   ساٌّوبی ًحَُ تْیِ ٍ اعالم پشٍطُ طشح ّبی تولک داسایی ّبی سشهبی

 سٍص ًسجت ثِ تکویل ٍ اسسبل پشٍطُ ّبی قبثل ٍاگزاسی اقذام 10دستگبُ ّبی اجشایی ری سثط ظشف هْلت 

.  ًوبیٌذ

ِ سیضی استبى ّب ًیض ثب ّوبٌّگی استبًذاساى هحتشم ًسجت ثِ اخز فْشست  سبصهبى ّبی هذیشیت ٍ ثشًبه

 .پشٍطُ ّبی قبثل ٍاگزاسی استبى، ثشاسبس هستٌذات فَق الزکش ٍ اًتشبس آى اقذام ًوبیٌذ

 
 

 

 
با احترام مجدد 

 

  
: سًٍَشت 

 جٌبة آقبی دکتش جْبًگیشی هعبٍى اٍل هحتشم سئیس جوَْس جْت استحضبس 
کلیِ استبًذاساى هحتشم کشَس جْت استحضبس  . 

 جٌبة آقبی دکتش دطپسٌذ هعبٍى هحتشم ّوبٌّگی ثشًبهِ ٍ ثَدجِ جْت استحضبس 
ِ سیضی کشَس  ...  کلیِ هعبًٍیي ٍ سؤسبی اهَس هحتشم سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبه
ِ سیضی استبى ّبی کشَس  ..  کلیِ سؤسبی سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبه

  جٌبة آقبی سستوی سئیس هحتشم اهَس ثٌگبُ ّب، شَساّب ٍ تَسعِ هشبسکت ّبی هشدهی جْت ّوبٌّگی
 



  بنام خدا
تمام، تكميل شده  هاي قابل واگذاري جديد، نيمه نحوه تكميل و ارسال اطالعات پروژه

  اي هاي سرمايه هاي تملك دارايي برداري طرح و آماده بهره
ربط طي دو گام  هاي ذي اي، دستگاه هاي سرمايه هاي تملك دارايي به منظور مشاركت بخش غيردولتي و واگذاري طرح

  نمايند. و ارسال جداول پيوست اقدام مي نسبت به تكميل
  

  گام اول:سنجش ظرفيت سرمايه گذاري:
هاي اجرايي كه  اي، دستگاه سرمايه هاي هاي تملك دارايي نامه ساماندهي و واگذاري طرح در راستاي آيين -1

هاي تملك   هاي قابل واگذاري طرح روز فهرست پروژه 10ظرف ضروري است، داراي اعتبار ملي هستند، 
هاي پيوست اعالم  ريزي كشور در چارچوب كاربرگ اي را به سازمان مديريت و برنامه هاي سرمايه دارايي

هاي قابل  فهرست پروژه ،كه داراي اعتبار استاني هستند هايي نيز براي پروژه هاي اجرايي استان نمايند. دستگاه
 نمايند. مي ربط اعالم ريزي استان ذي واگذاري را به سازمان مديريت و برنامه

ها  روز نسبت به انتشار فهرست پروژه 10ها حسب مورد، ظرف  ريزي كشور و استان سازمان مديريت و برنامه -2
 نمايند. اقدام مي

ها توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و استانها،  دستگاههاي اجرايي پس از انتشار فهرست پروژه -3
 دهند. و مدلهاي واگذاري را مورد بررسي و تحليل قرار مي اريگذ متقاضيان آماده سرمايهميزان مشاركت  

  
  به همراه گزارش توجيهي: هاي قابل واگذاري اعالم پروژه گام دوم:

هاي  بر اساس ساز و كار اجرايي واگذاري پروژه، مصرح در دستورالعمل شرايط واگذاري طرحهاي تملك دارايي
اي، با مشخص شدن ظرفيت سرمايه گذاري در پروژه ها، دستگاههاي اجرايي ظرف يكماه نسبت به تهيه  سرمايه

اربرگهاي پيوست، به ترتيب براي گزارش توجيهي فني، مالي و اقتصادي اقدام نموده و با تكميل اطالعات ك
هاي ساماندهي ارسال ميگردد. نتايج بررسي كارگروههاي ساماندهي، متعاقبا براي  هاي واگذاري و كارگروه كارگروه

  گردد.  انجام فرايند انتخاب سرمايه گذار به دستگاههاي ذيربط منعكس مي
، با تأييد باالترين مقام دستگاه مركزي (فهرست تبار ملي هستندهايي كه داراي اع در پروژه تسريع در فرآيند انجام كار براي

اند) امكان  ريزي كشور در پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات درج شده هاي مركزي مورد تأييد سازمان مديريت و برنامه دستگاه
هاي گاز، پتروشيمي،  ر شركتهاي مادر تخصصي كه ماهيت مستقل دارند (نظي ها يا شركت تشكيل كارگروه واگذاري در دستگاه

  باشد.  نفت، توانير، آب و فاضالب كشور، پست، سازمان بنادر و دريانوردي، راه آهن و...) ميسر مي



  
  
  

  هاي قابل واگذاري جدول اطالعات پروژه توضيحات

 براي تكميل كاربرگ ها و جداول توجه به نكات ذيل ضروري است:

بر  گردد، لذا الزم است ) ارائه ميSheet) در قالب سه برگه (Excelصفحه گسترده (فايل جداول اطالعات مربوط در الف) 
 توضيحات ذكر شده نسبت به تكميل و ارسال فايل مربوط اقدام گردد.اساس 

بندي اطالعات واصله، كارگروه واگذاري و كارگروه واگذاري استان الزمست بدون تغيير در عناوين  با عنايت به ضرورت جمعب) 
دي بهمراه نامه براي  جداول اطالعات درخواستي، فايل الكترونيكي اطالعات را از طريق شبكه الكترونيكي دولت يا بصورت سي

 كارگروه ساماندهي يا كارگروه ساماندهي استان حسب مورد ارسال نمايند.

ها، شوراها و توسعه  ور بنگاهتواند راهگشا باشد و ام هاي مربوط، توضيحات و تعاريف ذيل مي راي تكميل كاربرگج) ب
باشد.  ها در اين زمينه مي ريزي كشور پاسخگوي سؤاالت و ابهامات دستگاه هاي مردمي در سازمان مديريت و برنامه مشاركت

 يابد. هاي قابل واگذاري ملي نيز از طريق امور مذكور دريافت و انتشار مي اطالعات پروژه

  طرح / پروژه مشخصات -1
 طرح مربوطـه بر اساس مفاد موجود در موافقتنامه  سال شروع و خاتمه و هدف طرح / پروژه ي،بند ه، دستگاه، شماره طبقهطرح، پروژ ينعناو

  شود. تكميل مي

  ييدستگاه اجرا -2
  .باشد يمناقصات م ي) قانون برگزار1ماده (» ب«موضوع بند  يها منظور دستگاه

  بردار دستگاه بهره -3
طبق قوانين و مقررات مربوط موظف به بهره برداري و نگهـداري از   اي يهسرما ييتكميل طرح تملك دارادستگاهي است كه پس از اجرا و 

  گردد. آن مي

  استان/شهر -4
هاي ملي كه ممكن است در  شود و براي پروژه هاي ملي و استاني نام استان كه پروژه آن در حال اجراست قيد مي براي پروژه

  ن سراسري لحاظ شود.چند استان در حال انجام باشد عنوا

  پيشنهادي واگذاري هاي روش -5
هاي متداول در جدول  هاي مشاركت عمومي خصوصي است كه تعدادي از روش هاي واگذاري شامل فروش و ساير روش روش

پيشنهادي را به ترتيب شماره ذكر نماييد.   ذكر شده است. براي تكميل اين قسمت الزمست در رديف مربوط، اولويت روش
  هاي واگذاري مورد نظر است عالوه بر ذكر اولويت، روش واگذاري مورد نظر درج شود. ساير روش چنانچه



  مشكالت / الزامات / مالحظات -6
هرگونه توضيحي راجع به پروژه كه هدايتگر كارگروه ساماندهي است در اين قسمت ذكر گردد، چنانچه الزمست اطالعاتي 

  پيوست گردد، شماره پيوست ذكر شود.

  اجرايي و نماينده مطلع  دستگاه مشخصات -7
رساني  هاي قابل واگذاري اطالع با توجه به اينكه مقرر است پس از تاييد كارگروه ساماندهي يا كارگروه ساماندهي استان، پروژه

گذاران  هعمومي شود، لذا الزمست نشاني دقيق دستگاه اجرايي و نام و تلفن تماس كارشناس مطلع پروژه جهت راهنمايي سرماي
  و تحويل اسناد پروژه در قسمت مربوط درج گردد.

  انواع پروژه -8

  احداثي - 1- 8
اساس مطالعات توجيهي، فني و اقتصادي با عملياتي مشخص، در طي زماني مشـخص و بـا اعتبـاري معـين بـه اجـرا در        هايي كه بر پروژه
اعتباري براي آنها هزينه نشده است. خريد ساختمان و بازسازي (تخريـب  ها قبل از اجرا فاقد پيشرفت فيزيكي بوده و  گونه پروژه آيد. اين مي

گيـرد.   نيز در ايـن گـروه قـرار مـي     سازي و... سازي، محوطه هاي پدافند غير عامل، اجراي مقاوم ، تكميل، اجراي طرحبنا و ساخت مجدد آن)
  .شوند احداثي تلقي ميهاي قبل آغاز گرديده نيز  هايي كه با مشخصات فوق در سال بديهي است پروژه

  تجهيز - 2- 8
گردد. مانند خريد ميز و نيمكت براي  هاي احداث شده فراهم مي هايي كه با اجراي آنها وسايل و امكانات الزم براي استفاده از ظرفيت پروژه

 گيرد اين گروه قرار مي نيز در آالت و خريد تجهيزات و ماشين مدرسه و تجهيز درمانگاه به وسايل مورد نياز. نصب تجهيزات خريداري شده

  تعمير - 3- 8
تر انجـام   برداري مناسب براي اصالح فضاهاي موجود و انطباق آنها با نيازهاي جديد و يا فراهم آوردن امكانات الزم جهت بهره ي كهتعميرات

، حفاظـت و  بندي فضاها، تعويض سنگ كف، آسفالت پشت بـام  مانند تغيير در تقسيم ،شود هاي موجود نمي و موجب افزايش ظرفيت گرديده 
 بخشي، نوسازي و... مرمت، عالج

  توسعه - 4- 8
كـالس در يـك مدرسـه چنـد كالسـه،       3شود. مانند توسعه  هايي كه به منظور افزايش ظرفيت و كاراتر نمودن فضاي موجود اجرا مي پروژه

هاي بـا ماهيـت بهسـازي، تغييـر      پروژه سه موجود و ساختن بخش راديولوژي در مركز بهداشتي و درماني.ايجاد انبار يا سرايداري براي مدر
  گيرند. كاربري و بهبود نيز در اين دسته قرار مي

  خدمات - 5- 8
، مـين آمـارگيري، هزينـه انشـعاب آب، بـرق، گـاز، فاضـالب، خريـد ز        هايي نظير آموزش، امـداد، تـرويج،   هايي كه براي انجام فعاليت پروژه

هاي فنـي و   ها و ضوابط، كمك و فناوري اطالعات، ايجاد سامانه، بهبود استاندارد ITمستندسازي، نگهداري از تأسيسات و ساختمان، توسعه 
  شود. اجرا ميو...  اعتباري



  مطالعه طراحي - 6- 8
هـا انجـام شـده و     م كـار و هزينـه  هاي مقدماتي، مشخصات كلي و بـرآورد كلـي ابعـاد و حجـ     هايي كه به منظور طراحي و تهيه نقشه پروژه

  هاي مطالعات و خدمات مهندسي و مطالعه احداث نيز در اين گروه قرار دارند. پروژه شود. ) ناميده مييكاصطالحاً مطالعه مرحله يك (فاز 

  بنياديمطالعه  - 7- 8
شـود.   ي، اجتماعي و فرهنگي انجـام مـي  هاي اقتصاد هاي اجرايي در زمينه مطالعات و تحقيقاتي كه براي ارتقاء سطح دانش و يا تبيين روش

دريـايي، تحقيقـات مبـارزه بيولوژيـك، مطالعـه       )، مطالعـات محـيط زيسـت   و...اي، اجتمـاعي، اقتصـادي    ريزي (منطقه مانند مطالعات برنامه
 ها، مطالعه پايه كمي و كيفي و... ها، گسترش فناوري ، تدوين ضوابط، مطالعات جامع، زيرساختجويي انرژي صرفه

  ارتنظ - 8- 8
 .هايي است كه به منظور مديريت، راهبري و نظارت تعريف شده است منظور پروژه

  وضعيت اعتباري -9
و اطالعـات  مربوطـه  از اطالعات موجود در موافقتنامه طـرح  تأييد شده مطالبات معوق و  بعد يها سال بيني يشپ، مصوب ي،پرداختاعتبارات 

 شود. ذيحسابي دستگاه اجرايي استخراج مي

  خودگردان يها طرح -10
  .دهد يرا پوشش م گذار يهو سود مورد نظر سرما ها ينهاز پروژه، هز يناش يدبوده و عوا گذار يهسرما يبرا يمال يهتوج يكه دارا ييها پروژه

  يرخودگردانغ يها طرح -11
 يبـرا  يمـال  يـه توج يهـا) دارا  مشـوق  يرحداقل تقاضا و سـا  ينمحصول، تضم يدخر ين(اعم از تضم يتكه در صورت عدم حما ييها پروژه
  .يستن گذار يهسرما

  يقرارداد واگذار -12
از  يبـي ترك يا يك( يتتوأم انجام فعال يتمسئول گذار يهمنعقد شده تا در چهارچوب آن سرما گذار يهو سرما پذير يهسرما يناست كه ب يقرارداد

اجـاره طـرح،    ردادهـاي . قرايردرا به عهده بگ ينگهدار و يرو تعم يبردار ساخت، تداركات، بهره ي،طراح گذاري، يهسرما يريت،موارد) امور مد
  .باشند يقراردادها م ينشناخته شده از انواع ا يقراردادها يرسا ياو  يآب و انرژ ييمحصول طرح، بهبود كارا يدخر يشپ يادرازمدت و  يدخر

 


