
 

 ػىًان زيرٌ آمًسضی: 

 ذصًصی-ػمًمی مطارکت َای پزيصٌ زر ياگذاری َای چالص بزرسی ي کار ارجاع فزآیىس

 

 تارید بزگشاری زيرٌ: 

50/05/0931 

 

 ضمارٌ ي تارید مجًس ضًرای فىی:

 30/51/0931مًرخ مصًب جلسٍ ضًرای فىی  09/57/0931مًرخ  131790

 

 مطرصات مسرس )مسرسیه( زيرٌ: 

 پًراسس ػلیزضا مُىسسجىاب آقای 

 زر مطارکت  تًسؼٍ ػلمی کارگزيٌ ذصًصی ي ػمًمی مطارکت الیحٍ تسيیه کمیتٍ ػضً)

 (بًزجٍ بزوامٍ ساسمان

 

 سزفصل زيرٌ: 

 وظام ي ریشی بًزجٍ وظام تؼارض  -َا طزح اقتصازی مطالؼات وبًزن ريس بٍ ي ،وقص فقسانبزرسی چالص َای 

 ػسم ي احساث صىؼت فؼاالن ي گذاران سزمایٍ ابُام یا اطالػی بی  -پزيصٌ تسارکات َای چالص ي اجزایی ي فىی

 قزارزازی، ي مالی تامیه﴿پزيصٌ ياگذاری َای ريش ي ريوسَا بٍ مزبًط  اطالػات بٍ گذاران سزمایٍ زستزسی

 باالی َشیىٍ -مطارکت ي ياگذاری قابل َای پزيصٌ      اقتصازی ي فىی اطالػات ي ﴾تضامیه ي مالی َای مسل

 فاقس کامال باوکی سًزسپززٌ ماوىس بسیل َای گشیىٍ بزابز زر را سزمایٍ باسگطت یا سًز کٍ پزيصٌ، مالی تامیه

 مؼامالتی ي مالی َای وامٍ آییه با کار ارجاع فزآیىسَای زر قاوًوی ذال ي مىافغ تؼارض -کىس می اقتصازی تًجیٍ

 ﴾مطارکت ي ياگذاری طزیق اس اجزا﴿ جسیس ريضُای با اجزایی ي وظارتی زستگاَُای کافی اطالع ػسم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستندات دوره آموزشی:

 ذصًصی-ػمًمی مطارکت َای پزيصٌ زر ياگذاری َای چالص بزرسی ي کار ارجاع فزآیىس

 

فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریسی  مدیریت امورکلیه مستندات مربوط به این دوره آموزشی در وبگاه 

 استان گلستان به آدرس ذیل بارگساری گردیده است.

http://fani.golestanmporg.ir 
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 تعاليبسمه
 

 تابعه استان یفرمانداران محترم شهرستانها استان یکل محترم دادگستر سییر

 یاستاندار کیو حمل و نقل و تراف یامور عمران ،یمحترم دفتر فن رکلیمد تابعه استان یشهرداران محترم شهرها

 استان یمحترم سازمان جهاد کشاورز سیرئ استان  ییو دارا یکل محترم امور اقتصاد ریمد

 کل محترم آموزش و پرورش استان ریمد استان  هیریکل محترم اوقاف و امور خ ریمد

 استان یتیو ترب ینیکل محترم زندان ها و اقدامات تام ریمد استان  یو حرفه ا یمحترم آموزش فن مدیرکل

 مدارس استان یمدیرکل محترم نوساز استان یمسکن انقالب اسالم ادیمحترم بن رکلیمد

 خاک استان کیو مکان یفن شگاهیمحترم آزما ریمد استان  یمحترم شرکت آب منطقه ا مدیرعامل

 (2کل محترم راه آهن شمال شرق ) ریمد محترم راه و شهرسازی استان  رکلیمد

 استان یصنعت یمحترم شرکت شهرک ها رعاملیمد محترم شرکت آب و فاضالب استان رعاملیمد

 استان یمحترم دانشگاه علوم پزشک سیرئ استان ییمحترم شرکت آب و فاضالب روستا رعاملیمد

 یعیو منابع طب یمحترم دانشگاه علوم کشاورز سیرئ برق استان عیمحترم شرکت توز رعاملیمد

 محترم دانشگاه گلستان سییر استان  التیمحترم ش رکلیمد

 استان یزداریو آبخ یعیمحترم منابع طب رکلیمد محترم صنعت، معدن و تجارت استان  رکلیمد

   یو گردشگر یدست عی،صنایفرهنگ راثیمحترم م رکلیمد استان  یهامحترم فرودگاه رکلیمد

  استان یکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماع ریمد عامل محترم شرکت گاز استان ریمد

 استان یکل محترم دامپزشک ریمد استان   یاو حمل و نقل جاده یمحترم راهدار رکلیمد

 کل محترم ثبت اسناد و امالک استان ریمد محترم استاندارد استان مدیرکل

 استان یمحترم فرهنگ و ارشاد اسالم رکلیمد محترم ورزش و جوانان استان  رکلیمد

 استان  یستیکل محترم بهز ریمد استان ثارگرانیو امور ا دیشه ادیکل محترم بن ریمد

 کل محترم پست استان ریمد هالل احمر استان  تیمحترم جمع سییر

 رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی استان استان  یمحترم پارک علم و فناور سییر

 

  با سالم و احترام ؛

  25/7/1397موورخ  فنیی اشورجلسه  13/08/1397مورخ  427831به استحضار می رساند با عنایت به مجوز شماره              

استان در خصوص برگزاری دوره های آموزش فنی برای عوامل نظوا  فنوی و اجرایوی اسوتانر روارگروه آمووزش و  وروی  

در  یواگذار یهاچالش یارجاع کار و بررس ندیفرآ"با عنووان   خصصی ضوابط فنی شورا در نظر دارد دوره آموزش

 6صوب  بوه مود   8:30از سواعت  05/10/1397مورخ  شنبهچهاررا در روز "یخصوص - یمشارکت عموم یپروژه ها

برگوزار نمایودل لوخا خواهدومند اسوت نسوبت بوه  (یشماره دو استاندار نساختما  وسعه االر ) تماعا جا نسال لمحساعت در 

سوا   صوویر به همراه ار( 1/10/1397خ ی ا  ار حدارثر)به این سازمان نفر از همکاران مر بط آن دستگاه  2معرفی حدارثر 

مرروزی  نوزد بانوم ملوی شوعبه 2170454774000سوا  یا  به ازای هر نفور بوه شوماره حر 430000ه مبلغ فیش واریزی ب

 اقدا  فرمایید. مان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان( به نا  خدما  آموزشی سازرلیه شعب ر)قابل پرداخت د گرگان
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 رونوشت:
 .. جناب آقاي مهندس غراوي معاون محترم هماهنگي امور عمراني استانداري جهت استحضار. 
)به نمايندگي جناب آقاي امين اله ديلم عضو محترم كارگروه آموزش و  . مديركل محترم دفتر فني، امور عمراني و حمل و نقل و ترافيك استانداري 

 ترويج ضوابط نظام فني و اجرايي( جهت اطالع.
م كارگروه آموزش و ترويج ضوابط نظام فني و اجرايي( . مديركل محترم راه و شهرسازي استان )به نمايندگي جناب آقاي سعيد باقري راد عضو محتر 

 جهت اطالع.
اي استان )به نمايندگي جناب آقاي حميدرضا كريم زاده عضو محترم كارگروه آموزش و ترويج ضوابط نظام  . مديركل محترم آموزش فني و حرفه 

 فني و اجرايي( جهت اطالع.
ب آقاي عليرضا طبرسا عضو محترم كارگروه آموزش و ترويج ضوابط نظام فني و اجرايي( جهت . رييس محترم دانشگاه گلستان )به نمايندگي جنا 

 اطالع.
محترم استاندارد استان )به نمايندگي جناب آقاي ميثم گرزين عضو محترم كارگروه آموزش و ترويج ضوابط نظام فني و اجرايي( جهت . مديركل  

 اطالع.
ان )به نمايندگي جناب آقاي روزبه گيالسيان عضو محترم كارگروه آموزش و ترويج ضوابط نظام فني و ... مديركل محترم نوسازي مدارس است 

 اجرايي( جهت اطالع.
شركت آب منطقه اي استان )به نمايندگي جناب آقاي سيدتقي ميرديلمي عضو محترم كارگروه آموزش و ترويج ضوابط نظام فني  .مديرعامل محترم 

 و اجرايي( جهت اطالع.
و . رئيس محترم انجمن صنفي پيمانكاران استان )به نمايندگي جناب آقاي محمدرضا شكيبا عضو محترم كارگروه آموزش و ترويج ضوابط نظام فني  

 جهت اطالع.اجرايي( 
و ترويج ضوابط نظام  )به نمايندگي جناب آقاي وحيدرضا ساالري عضو محترم كارگروه آموزش. مدير محترم آزمايشگاه فني و مكانيك خاك استان  

 و اجرايي( جهت اطالع.فني 
)به نمايندگي جناب آقاي اسماعيل تيموري عضو محترم كارگروه آموزش و ترويج ضوابط . رييس محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان  

 اطالع.نظام فني و اجرايي( جهت 
ه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گلستان جهت اطالع جناب آقاي مجيدي سرپرست محترم مركز آموزش و پژوهش هاي توسع 

 و اقدام الزم.
 آقاي حسن نتاج مدير محترم اداري، مالي و پشتيباني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گلستان جهت اطالع. جناب 
 يريت گلستان جهت اطالع.جناب آقاي دهنوخلجي رئيس گروه محترم حوزه رياست و روابط عمومي سازمان مد 
 دبيرخانه شوراي فني استان گلستان جهت اطالع و اقدام الزم.جناب آقاي كالنتري مدير محترم نظام فني و اجرايي و  

 

 

 محمدولی روزبهان 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 استان گلستان 























 شًرای فىی استان گلستان 97/05/10ديرٌ آمًسشی 

 تزداری اس ایه فایل جُت تًسعٍ ي تزيیج تزای عمًم آساد استتُزٌ 

Public Private 

Partnership 

(PPP) 

 سزهايه گذارانفزاينذ انتخاب و ارسيابي 

 
 مشارکت عمًمی خصًصی



 جایگاى قٍاهین و مقررات

   حقٍق عمٍميدر 
   (ًستود وقتي طرف دولت يا هٌادًاي عمٍمي)

 حاون است هوٌَػيتاغل 

 و 

 ، حاكم است اصل اباحي حقٍق خصٍصيدر 
لذا براي اهجام ًر عملي در حقٍق عمٍمي بايد جٍاز قاهٍهي پيدا كرد چٍن اصل در 

دريافت، پرداخت، تصميم )ماليي عمٍمي بر مموٍعيت است و ًر اقدامي 
ن: اداري هظير

 
 .مستلزم وجٍد جٍاز قاهٍهي است( استخدام و اخراج و ماهود ا
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 سلسلي مراتب قٍاهين و مقررات كشٍر 

 قانون

 اساسی 

 قانون عادی مجلس

 تصویب نامه هیات وزیران

 راهنما+دستورالعمل+ بخشنامه 

 اسناد معامله+ دستور مقام مافوق 
3 



  قانون محاسبات عمومي كشور

معامالت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي  - 79 ماده 

اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و 

به استثناء  )پیمانكاري و اجرت كار و غیره 

(  مواردي كه مشمول مقررات استخدامي مي شود

انجام مناقصه یا مزایده باید حسب مورد از طریق 

  شود
4 



  قانون محاسبات عمومی کشور 72ماده 

مصاااارت اعتبااااارات جاااااري و  - 72ماااااده 

عمرانااي منرااور در بودجااه كاال كشااور تاااب  

سااااایر قااااوانین و ومقااااررات ایاااان قااااانون 

 . مقررات عمومي دولت مي باشد
 



  قانون محاسبات عمومي كشور

 نحوه انجام معامالت و تشریفات  - 89ماده

مناقصه و مزایده و سایر مقررات اجرایي مواد 

خواهد  قانونياین قانون به موجب  88الي  79

تصویب مجلس شوراي اسالمي خواهد  بود كه به 

 .رسید
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 قانون برگزاري مناقصات

داراي و شده ابالغ 1383 ماه بهمن در 

 قوانین تمامي و باشد مي ماده30

 این مشمول دستگاههاي مغایر ومقررات

 است شده اعالم منسوخ قانون
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 ( 27)هادُ 

 (2)قاًَى الحاق تزخی هَاد تِ قاًَى تٌظین تخشی اس هقزرات هالی دٍلت 
 93/12/4هصَب 

ِآٍرد  عول تِ را سیز اقذاهات هی شَد دادُ اجاسُ دٍلت ت: 

ای دارایی ّای تولک طزح ّای ٍاگذاری ـ الف ِ   ٍ جذیذ سزهای
ِ توام ُ تزداری آهادُ ٍ تکویل شذُ ٍ ًیو  قزاردادّا قالة در تْز

  تأهیي ًحَُ تعییي تا اقتصاد شَرای تصَیة هَرد شزایط ٍ
ِ ّای پزداخت ،(فایٌاًس) ساخت دٍرُ هالی ُ تزداری ّشیٌ  تْز

  استاًذاردّای رعایت تا قزارداد هذت در خذهات خزیذ یا
 دٍرُ اس پس طزح ٍاگذاری ًْایتاً ٍ خذهات کیفیت اجزای

 کارتزی حفظ تا غیزدٍلتی تخش تِ قزارداد
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ِ گزاسي هتماضياى غالحيت اسصيابي خْت  :داسد ٍخَد صيش ضشح بِ ساّىاس دٍ سشهاي
 

 راهکار اول

 استفاده از قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه اجرایی آن 

 راهکار دوم 

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

9 



 راهکار اول

 استفاده از قانون برگزاری مناقصات 

 و آیین نامه های اجرائی آن
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 :الشاهات قانون بزگشاری هناقصات

 

ِ گازاس ًاذاسد ٍ فماظ       • ِ گزاس اهىاى حضَس هستمين دس فشايٌذ اًتخاا  ساشهاي سشهاي

بِ ػباست ديگش پيواًىاس بِ ػٌَاى سّبش ٍ ّواٌّا   . پيواًىاس هي تَاًذ فشاخَاى ضَد

 :لزا. وٌٌذُ بايستي ياسگيشي وشدُ ٍ هطاسوت سا تطىيل دّذ

ِ گزاس بايستي سَابك پيواًىاس داضتِ باضذ( الف  سشهاي

 سشهايِ گزاس بايستي گَاّي ًاهِ غالحيت پيواًىاسي هؼتبش داضتِ باضذ(   

 .سشهايِ گزاس بايستي ظشفيت واس پيواًىاس داضتِ باضذ( ج 
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 نتيجه گيزی

 

جمع کثيزی اس سزمایٍ گذاران اس فزایىذ ارسیاتی 
صالحيت حذف خًاَىذ شذ ي فزصت سزمایٍ  

 گذاری وخًاَىذ داشت
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 راهکار دوم

 

 (27)استفادُ اص هادُ 

 (2)لاًَى الحاق بشخي اص هَاد بِ لاًَى تٌظين بخطي اص همشسات هالي دٍلت   

 

ِ اي خذيذ، ًيوِ  دستَسالؼول ضشايظ ٍاگزاسي عشح ّاي توله داسايي ّاي سشهاي
ُ بشداسي بِ بخص ؿيش دٍلتي هػَبِ ضواسُ   توام، تىويل ضذُ ٍ آهادُ بْش

 ضَساي هحتشم التػاد   1394/07/04هَسخ   142600
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 1393هػَ   –( 2)لاًَى الحاق بشخي اص هَاد بِ لاًَى تٌظين بخطي اص همشسات هالي دٍلت ( 27)هادُ 

 هدلس ضَساي اسالهي

 :بِ دٍلت اخاصُ دادُ هي ضَد الذاهات ريل سا بؼول آٍسد

ٍاگزاسي عشح ّاي توله داسايي ّاي  سشهايِ اي خذيذ ٍ ًيوِ توام ٍ تىويل ضذُ ٍ آهادُ بْشُ باشداسي  : الف

) دس لالب لشاسدادّا ٍ ضشايظ هَسد تػَيب ضَساي التػاد باا تؼيايي ًحاَُ تااهيي هاالي دٍسُ سااخت       

، پشداخت ّضيٌِ ّاي بْشُ بشداسي يا خشيذ خذهات دس هذت لشاسداد با سػايات اساتاًذاسدّاي   ( فايٌاًس

 اخشاي ويفيت خذهات ٍ ًْايتا ٍاگزاسي عشح پس اص دٍسُ لشاسداد بِ بخص ؿيش دٍلتي با حفظ واسبشي

ٍاگزاسي عشح ّاي توله داسايي ّاي  سشهايِ اي خذيذ ٍ ًيوِ توام ٍ تىويل ضذُ وِ خذهات آًْاا لابال   :  

 ػشضِ تَسظ بخص ؿيش دٍلتي است بِ غَست ًمذ ٍ الساط بِ بخص ؿيش دٍلتي

ٍاگزاسي هالىيت ، حك بْشُ بشداسي ٍ يا بْشُ بشداسي عشح ّااي تولاه داساياي ّااي ساشهايِ اي لابال       : ج

 ٍاگزاسي ٍ ًيض اهَال هٌمَل ٍ ؿيش هٌمَل ٍ حمَق هالي هاصاد بش ًياص دٍلت با حفظ واسبشي
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 پيصگام بِ يه 

  لشاسدادّاي گستشش بشاي اي صهيٌِ (2) الحاق لاًَى 27 هادُ دستَسالؼول

   .ًيست ساُ اًتْاي ليىي  است خػَغي – ػوَهي هطاسوت



 ًالع ػلن داساي وِ وسي ّش

 بِ سا يابي حل ساُ يا است

 با بشخَسد دس  ًياهَختِ دسستي

 عَس بِ خَد هطىالت توام

 ساُ اٍ .وٌذ هي بشخَسد يىساى

 سادُ وِ وٌذ هي اًتخا  سا حلي

 حل ساُ بِ ًسبت ٍ است تش

 حل بِ است هوىي وِ ّايي

 اص تاوٌَى ٍ بىٌٌذ ووه هطىل

 بي است ًىشدُ استفادُ ّا آى

 .است تَخِ



 هالحظِ چٌذ 

 .ادبیات نرام سه عاملي، چهار عاملي، دو عاملي را فراموش كنید

 سرمایه پذیر -پروژه سرمایه گذاري است و دو طرت دارد سرمایه گذار

 .سرمایه پذیر، كارفرما نیست و سرمایه گذار، پیمانكار نیست 

 مشاركت به مثابه همكاري است نه شراكت در سود و زیان
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 کارتزد دستَرالؼول
ِ ای تِ تخش غیزدٍلتی توٌظَر ٍاگذاری طزح ّای  تولک دارایی ّای سزهای  

 

 : مفهوم واگذاری

واگذاری طرح یا پروژه به نحوی که مالکیت طرح یا پروژه به بخش 
غیردولتی منتقل گردد این واگذاری ممکن است از طریق فروش طرح 
یا پروژه منتقل گردد و پس از طی یک فرایندی نظیر ساخت، تجهیز، 

 .  توسعه، تکمیل، اجاره، بهره برداری و غیره منتقل شود

واگذاری طرح یا پروژه برای یک دوره معین به نحوی که مالکیت 
در این روش بخش . طرح یا پروژه در اختیار دولت باقی بماند

غیردولتی با ساخت، تجهیز، تکمیل، توسعه اجازه بهره برداری از طرح 
 .  یا پروژه را برای مدت معینی بدست می آورد



ِ اي داساي واسبشد دس ايي دستَسالؼول : اًَاع عشح ّاي توله داسايي ّاي سشهاي  

 

 طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید

 طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام 

 طرح های تملک دارایی های سرمایه ای آماده بهره برداری 

 طرح های تملک دارایی های سرمایه ای تکمیل شده 



: ٍاگزاسي هلياػضاي واسگشٍُ   

 

 (  رییس)باالترین مقام دستگاه مرکزی یا نماینده وی 

 معاون باالترین مقام دستگاه مرکزی یا رییس دستگاه اجرایی تابعه 

 نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی 

 نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

 نماینده وزارت دادگستری 

 کارشناس صاحبنظر به تشخیص رییس دستگاه مرکزی 



: اػضاي واسگشٍُ ٍاگزاسي استاى  

 

 (  رییس)باالترین مقام دستگاه اجرایی استان یا نماینده وی 

 نماینده استاندار 

 نماینده سازمان امور اقتصادی و دارایی استان 

 نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 

 نماینده اداره کل دادگستری استان 

 کارشناس صاحب نظر به تشخیص رییس دستگاه اجرایی استان 

 اتاق بازرگانی ، صنعت، معدن و کشاورزی استان



 شرایط رسمیت یافتن کارگروه واگذاری

رسویت ( دٍ سَم)ًفز  4جلسِ تا حضَر حذاقل 
 .  هی یاتذ

 تصوین گیزی تز اساس اکثزیت اػضای حاضز 

در شزایط تساٍی آرا ًظز اػضایی کِ هَافق ًظز  
 .  رییس است حاکن است



: ٍظايف واسگشٍُ ٍاگزاسي  

 
 انتخاب کارشناس قیمت گذاری 

 تایید قیمت اولیه در روش فروش و اجاره بعد از قیمت گذاری توسط کارشناس قیمت گذاری 

 روز کاری به دستگاه اجرایی  10بررسی گزارش تصمیم به واگذاری و اعالم نتیجه حداکثر ررت 

اخذ نرر کمیته منتخب کارگروه واگذاری در خصوص پیشنهادهای طرح تجاری و تعیین 
 سرمایه گذار منتخب 

 تصمیم گیری راج  به تجدید تمام یا قسمتی از فرایند انتخاب سرمایه گذار 

تایید انجام مذاکره بدون فرایند رقابتی در مواردی که تنها یک سرمایه گذار پیشنهاد دهد و یا یک 
 . نفر در ارزیابی سرمایه گذار یا ارزیابی فنی تایید شود

 تصمیم گیری در روش فروش پروژه جهت واگذاری پایین تر از قیمت کارشناسی 

تصمیم گیری در روش فروش پروژه جهت تقسیط تعهدات متقاضیان در صورت اعالم در اسناد 
 فراخوان



ِ سيضي  وطَس ٍظايف ساصهاى هذيشيت ٍ بشًاه  

 

 هماهنگی، پشتیبانی و نرارت در مراحل واگذاری پروژه 

 تجمی  اطالعات پروژه ها 

 ارائه گزارش به هیات دولت 

 تهیه راهنماهای دستورالعمل 

پاسخ به پرسش ها و رف  ابهامات سرمایه مزبور و 
 سرمایه گذار 

ایجاد سازوکار الزم جهت آموزش به دستگاه های 
 سرمایه پذیر 



ِ سيضي ٍ تَسؼِ  استاى ٍظايف ضَساي بشًاه  

 

ُ ّاي  سفغ تؼاسؼ ٍ هطىالت بيي دستگا
ُ ّا ٍ  استاى دس خػَظ ٍاگزاسي پشٍط
 اػالم ًتيدِ بِ واسگشٍُ ٍاگزاسي 

تْيِ هؼياسّاي اسصيابي غالحيت 
ُ ّاي اخشايي  ِ گزاس ٍ ابالؽ بِ دستگا  سشهاي



: ٍظايف دستگاُ اخشايي  

 
 تهیه گزارش تصمیم به واگذاری و ارسال به کارگروه واگذاری 

روز کاری پس از تایید گزارش تصمیم  به واگذاری  10شروع فرایند انتخاب سرمایه گذار ررت 
 توسط کارگروه واگذاری 

اعالم فهرست پروژه های قابل واگذاری و غیرقابل واگذاری با تصریح دالیل عدم امکان واگذاری 
 به کارگروه واگذاری و سازمان تا پایان فروردین هر سال 

ارسال گزارش عملکرد در خصوص پیشرفت فرایند واگذاری به کارگروه واگذاری و سازمان 
 ...  شامل پروژه های در مرحله فراخوان، قرارداد و 

اخذ موافقت اولیه از سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در صورت استفاده 
 از سرمایه گذار خارجی 

 . واگذاری پروژه های استانی به عهده دستگاه های اجرایی استان می باشد

 تهیه اسناد و انتشار فراخوان، بازدید از پروژه، ارسال دعوتنامه به اشخاص فهرست کوتاه 



: دستگاُ هشوضي  

 

 قاًَى (1) هادُ «ب» تٌذ هَضَع دستگاُ ّای هزکشی ٍاحذ•

 تز را تاتغ ٍاحذّای راّثزی ٍظیفِ قاًَى طثق کِ هٌاقصات تزگشاری

 ٍ هذیزیت ساسهاى تاییذ تِ تایذ دستگاُ ّا ایي فْزست دارًذ، ػْذُ

ِ ریشی  درج هٌاقصات اطالع رساًی هلی پایگاُ در ٍ رسیذُ کشَر تزًاه

  .شَد

   iets.mporg.ir:هٌاقصات رساًی اطالع پایگاُ ًشاًی•

 



: وويتِ هٌتخب واسگشٍُ ٍاگزاسي  

 

 حمَلي هالي، فٌي، خبشُ افشاد اص وويتِ ايي•

 تطىيل ٍاگزاسي واسگشٍُ تطخيع بِ

  سا دستَسالؼول ايي دس همشس ٍظايف تا هي ضًَذ

   .گيشًذ بؼْذُ

 



: ٍظايف وويتِ هٌتخب واسگشٍُ ٍاگزاسي  

 

ِ گزاساى ٍ  بشسسي غالحيت ػوَهي ٍ تَاى هالي سشهاي
 تْيِ فْشست وَتاُ 

دسيافت تضاهيي ٍ پيطٌْادّاي عشح تداسي پشٍطُ ٍ 
هزاوشُ سلابتي با پيطٌْاد دٌّذگاى بشاي ضٌاسايي 

 ٍ اػالم ًظش بِ واسگشٍُ ٍاگزاسي هٌاسب تشيي پيطٌْاد 



 مطابق دستىرالعملانتخاب سزمايه گذار فزآينذ 
  
 

ِ گزاس بايذ دس يه فشآيٌذ سلابتي ٍ اص عشيك  اًتخا  سشهاي
ِ گزاس، دس   اًتطاس حذالل دٍ ًَبت آگْي ضٌاسايي سشهاي

ِ ّاي وثيشاالًتطاس اًدام ضَد    سٍصًاه

 :صيش اًدام هيطَددس دٍ هشحلِ  

ِ گزاس  ( الف  اسصيابي غالحيت سشهاي

 اسصيابي عشح تداسي پشٍطُ(  
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 فزاخىان شناسایی و ارسیابی سزمایه گشار :گام اول

انتشار آگهی شناسایی و ارزیابی صالحیت 

سرمایه گذار براي هر پروژه حداقل دو نوبت 

اطالع و پایگاه در روزنامه هاي کثیراالنتشار 

 رسانی جام  معامالت بخش عمومی

 

31 



 سایز روشهای اطالع رسانی

طریق جراید، روزنامه ها و رسانه های عمومی عمومی از فراخوان ( الت

 داخلی و بین المللی

 مجازیاز شبکه های استفاده 

برگزاری نمایشگاهها و سمینارهای تخصصی معرفی فرصتهای سرمایه (ب

 :گذاری

 :مکاتبه و دعوت از سرمایه گذاران بالقوه(ج

 :استفاده از پیمانکاران شاغل و تامین کنندگان کاال و خدمات در پروژه ها(د

 :پایگاه اطالع رسانی و معرفی فرصت های سرمایه گذاریایجاد (هـ
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ِ گزاس( الف  :اسصيابي غالحيت سشهاي
ِ گذار هتٌاسة تا ّز پزٍصُ تَ سط کویتِ تزرسی صالحیت ػوَهی ٍ تَاى هالی سزهای

 :هٌتخة کارگزٍُ ٍاگذاری در صَرت لشٍم تِ شزح سیز اًجام هی شَد
 

دریافت اسناد ارزیابی صالحیت، تکمیل کاربرگ ها و ارائه مدارک توسط  -1
خصوصی  -متقاضیان که پس از راه اندازی سامانه اطالع رسانی مشارکت عمومی 

 .  بصورت الکترونیکی انجام می شود

روز کاری قبل از پایان مهلت ارائه  10دستگاه اجرایی مورت است حداکثر تا  -2
مدارک ارزیابی صالحیت، امکان بازدید از محل پروژه و برگزاری جلسه پرسش و 

 .پاسخ را در صورت لزوم فراهم آورد

بررسی کاربرگ ها و اسناد توسط کمیته منتخب کارگروه واگذاری و اصالح یا  -3
تکمیل آن توسط متقاضیان در صورت لزوم و ارزیابی صالحیت سرمایه گذار و تهیه 

 فهرست کوتاه اشخاص دارای صالحیت
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 تحىیل اسناد:گام دوم

 گذار به متقاضیان اسناد ارزیابی صالحیت سرمایه تحویل -1

 

 پروژه به متقاضیانفنی و مالی تحویل اسناد -2 
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 تشریح و توضیح اسناد:گام سوم

 تشریح اسناد

برگزاري 
جلسه پرسش 
 و پاسخ 

بازدید از 
 سایت پروژه 
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 سیز اًجام هیشَدصالحیت ػوَهی هطاتق هؼیارّای  

  ّش اصاي بِ التػادي ٍ اخشايي فؼاليت گًَِ ّش سال ّاي تؼذاد هتَسظ اساس بش اخشايي تَاى -3-1
 اهتياص 20 تا حذاوثش ٍ اهتياص دٍ سال

ُ بشداسي يا تىويل بشاي ًياص هَسد پشسٌل دسغذ 10 ّش اصاي بِ هذيشيتي تَاى -3-2  اهتياص 3 پشٍطُ، بْش
ِ گزاسي هتماضي هذيشيت تحت پشٍطُ بضسگتشيي تدشبِ اساس بش ػول هالن) اهتياص 30 تا حذاوثش ٍ   سشهاي

 (.هي باضذ

ِ گزاسي ٍ هالي تَاى اسصيابي -3-3   بش ضذُ اسصيابي اػتباسات هدوَع هبٌاي بش اهتياص 50 حذاوثش سشهاي
ِ گزاسي ًياص هَسد بشآٍسد هبلؾ بِ ًسبت صيش هَاسد اساس  :هي ضَد اًدام پشٍطُ دس سشهاي

 باال ًمذضًَذگي لابليت با هالىيت اسٌاد يا ًمذ ٍخَُ -3-3-1

 خاسخي ٍ داخلي هؼتبش اػتباسي ٍ هالي هؤسسات يا باًه ّا سَي اص ؿيشهطشٍط اػتباس تأييذ -3-3-2

 گزضتِ سال پٌح اص يىي دس هالياتي اظْاسًاهِ دس سالياًِ خالع دسآهذ باالتشيي -3-3-3

  (ؿيشهٌمَل ٍ هٌمَل) ثابت داسايي ّاي اسصش -3-3-4
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 نکات قابل توجه

امتیاز  50اشخاص دارای صالحیت بر اساس کسب حداقل : 1تبصره 
تعیین می شوند و در صورتی که تعداد این اشخاص کمتر از پنج باشد، 
حداکثر تا پنج نفر از اشخاصی که بیشترین امتیاز را کسب نموده اند 

 .در فهرست کوتاه قرار می گیرند

معیارهای ارزیابی صالحیت سرمایه گذار برای پروژه های : 2تبصره 
استانی توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهیه و به 

 .دستگاه های اجرایی ذیربط ابالغ می گردد
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 (پيطٌْاد فٌي ٍ هالي پشٍطُ)اسصيابي عشح تداسي پشٍطُ (  
 

اسسال دػَتٌاهِ بِ اضخاظ فْشست وَتاُ بِ هٌظَس دسيافت پيطٌْاد عشح تداسي پشٍطُ ٍ تضويي ضشوت دس  -1
 فشآيٌذ ٍاگزاسي

دسيافت تضاهيي ٍ پيطٌْادّاي عشح تداسي پشٍطُ ٍ هزاوشُ سلابتي با پيطٌْاددٌّذگاى بِ هٌظَس اغالح  -2
پيطٌْادّاي عشح تداسي پشٍطُ بشاي ضٌاسايي هٌاسب تشيي پيطٌْاد تَسظ وويتِ هٌتخب واسگشٍُ ٍاگزاسي ٍ 

 اػالم ًظش بِ واسگشٍُ ٍاگزاسي

ِ گزاس هٌتخب تَسظ واسگشٍُ ٍاگزاسي بش اساس ضاخع ّاي هالي يا ديگش ضاخع ّاي هتٌاسب  -3  تؼييي سشهاي

ِ پزيش يا اسصش فؼلي ِ گزاس اص هحل اخاسُ يا وسب دسآهذ اص پشٍطُ لبل اص ٍاگزاسي آى بِ سشهاي   اػن اص هذت صهاى باصپشداخت سشهايِ سشهاي
ِ پزيش  ِ گزاس ( دس حالت هضايذُ)هيضاى پشداختي بِ سشهاي ُ بشداسي اص پشٍطُ( دس حالت هٌالػِ)يا بِ سشهاي  بؼذ اص ضشٍع بْش

ِ گزاس تَسظ واسگشٍُ ٍاگزاسي دس غَست لضٍم -4  تدذيذ توام يا لسوتي اص فشآيٌذ اًتخا  سشهاي
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ِ گزاسدس اًتخا   هزاوشُخايگاُ   سشهاي

  يا پشٍطُ هحػَل بْاي واّص هَخب وِ غَستي دس غشفاً پشٍطُ هالي ٍ فٌي اسصيابي دس سلابتي هزاوشُ (الف
ُ ٍسي افضايص ِ پزيش بشاي هالي بْش  :هي گيشد غَست ريل هَاسد دس ٍ است اهىاى پزيش گشدد سشهاي

ِ پزيش تَسظ پشٍطُ هطخػات تـييش يا ٍ اغالح ٍ فٌي پيطٌْادّاي خػَظ دس سلابتي هزاوش1ُ.   اسائِ ٍ سشهاي
ِ گزاساى تَسظ خايگضيي پيطٌْادّاي  .سشهاي

  افضايص يا پشٍطُ هحػَل بْاي واّص بِ هٌدش آًىِ بش هطشٍط هالي پيطٌْادّاي خػَظ دس سلابتي هزاوش2ُ.
ُ ٍسي ِ گزاس هالي پيطٌْاد تـييش ولي بغَس ٍ هالي بْش ِ پزيش غالح ٍ غشفِ خْت دس سشهاي    .باضذ سشهاي

 :است هداص ريل ضشايظ دس ٍاگزاسي واسگشٍُ تأييذ اص  پس غشفاً سلابتي فشآيٌذ بذٍى هزاوشُ ( 

ِ گزاس پيطٌْاد وِ غَستي دس1.  .باضذ اًحػاسي حك يا ٍ اختشاع ثبت حك ضاهل سشهاي

ِ گزاس يه تٌْا2.  .بذّذ پيطٌْاد سشهاي

ِ گزاس اسصيابي دس ًفش يه تٌْا3.  .ضَد تاييذ فٌي اسصيابي يا ٍ سشهاي
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 مراحل ارزیابی مالی

 این ماده « الت » ارسال دعوتنامه و دریافت پیشنهادهاي مالی از متقاضیان تأیید شده در ارزیابی بند  -1

 ارزیابی پیشنهادهاي مالی و مذاکره رقابتی براي انتخاب مناسبترین پیشنهاد -2

تعیین سرمایه گذار برنده مناقصه براساس کمترین ارزش حال کل پرداختی سرمایه پذیر تا پایان مدت  -3
 .قرارداد به شرکت پروژه یا سرمایه گذار انجام مي شود

تعیین سرمایه گذار برنده مزایده براساس بیشترین ارزش حال کل دریافتی سرمایه پذیر تا پایان مدت  -4
 .قرارداد انجام مي شود

، براساس تواب  متغیر (از جمله چارچوب بی  متقابل)پروژه هایي که خرید و فروش بصورت توأم است  -5
 و مدلهاي مالی

که در شرایط رقابتی مناسبترین پیشنهاد مالی را براي سرمایه پذیر داشته باشد مورد ارزیابی قرار مي 
 .گیرند
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 سایر شرایط ارزیابی مالی

 . این ماده را در یک مرحله انجام دهد« ب» و « الت » سرمایه پذیر میتواند مراحل ارزیابی در بند: 1تبصره 

در صورتی که پیشنهاد پروژه جدید از طرت سرمایه گذار به سرمایه پذیر ارائه شود، سرمایه پذیر : 2تبصره 

ضروري است با بررسی و در صورت نیاز تکمیل آن و اخذ مجوزهاي الزم، از طریق فرآیندهاي اشاره شده در 

این دستورالعمل، پروژه مورد نرر را به منرور ایجاد فرآیند رقابتی در انتخاب سرمایه گذار به فراخوان عمومی 

 .گذارد

شرکتهاي دولتی پس از تصویب در مجم  خود و در صورت تأیید توسط سازمان، مجاز به اعالم آمادگی و : 3تبصره 

 .ارائه پیشنهاد هستند

قبل از شروع فرآیند انتخاب سرمایه گذار، مطالعه جامعی براي شناسایی، ارزیابی کیفی و کمی، تخصیص : 4تبصره 

و استراتژیهاي پاسخ ریسکهاي مختلت بر اساس شرایط و ویژگیهاي هر پروژه و مشخص نمودن مسئول هر 

توسط سرمایه پذیر ( سرمایه پذیر، سرمایه گذار، مشترك بین سرمایه پذیر و سرمایه گذار و شخص ثالث)ریسک 

این اطالعات در زمان انتخاب سرمایه گذار، مسئولیتها و ورایت طرفین قرارداد و تعیین دیگر مفاد . انجام میشود

 .و شرایط قراردادي بکار میرود و بعنوان یکی از پیوستهاي اسناد واگذاري پروژه مورد استفاده قرار میگیرد
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 نتيجه گيزی راهکار دوم

 ،( 2) قاوًن الحاق  27تا اتالغ دستًر العمل مادٌ 

 .معيارَای ارسیاتی صالحيت سزمایٍ گذاران  َيچ محذيدیتی وذارد  
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مىاسة تزای فزایىذ ارجاع کار ي اوتخاب  “  قاوًن تزگشاری مىاقصات”چزا  

 ومی تاشذ؟  قزاردادَای مشارکت عمًمی ي خصًصی سزمایٍ گذاران در 
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 نكات قابل تامل درقانون برگزاری مناقصات

قانون برگزاري مناقصات فقط در مورد مناقصه صحبت بعمل آورده  
 .و در مورد مزایده صحبتي به میان نیاورده است

برنده مناقصه براساس قانون برگزاري مناقصات براساس كمترین  
قیمت متناسب انتخاب مي شود در صورتي كه در برخي از مناقصات 

 .مطرح و به عنوان برنده تعیین مي گردد( زمان)كمترین مدت قرارداد
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 : قانون برگزاري مناقصات داریم 2ماده در 

فرایندي است رقابتي براي تأمین كیفیت مورد  : مناقصه 
، كه در آن تعهدات موضوع (طبق اسناد مناقصه)نرر 

را كمترین قیمت متناسب  معامله به مناقصه گري كه
 .پیشنهاد كرده باشد،  واگذار  مي شود

درقانون برگزاری مناقصات فقط پیمانكار داراي گواهینامه 
صالحیت پیمانكاري  امكان حضور در فرایند ارجاع كار را 

 .دارند
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 :امكان تسلیم پیشنهاد فني و مالي در دو مرحله مجزا وجود ندارد زیرا 
 

 :بٌذ الف لاًَى بشگضاسي هٌالػات  داسين  4دس هادُ 

 :  هٌالػات اص ًظش هشاحل بشسسي بِ اًَاع صيش عبمِ بٌذي هي ضًَذ  -الف  

دس اياي  . وِ دس آى ًياصي بِ اسصيابي فٌاي باصسگااًي پيطاٌْاد ّاا ًباضاذ     ست اهٌالػِ اي : هٌالػِ يه هشحلِ اي  -1

 .هٌالػِ پاوتْاي پيطٌْاد هٌالػِ گشاى دس يه خلسِ گطَدُ ٍ دس ّواى خلسِ بشًذُ هٌالػِ تؼييي هي ضَد

 

. الصم باضاذ ّا بِ تطخيع هٌالػِ گضاس، بشسسي فٌي باصسگاًي پيطٌْاد ست وِ ا ايهٌالػِ : هٌالػِ دٍ هشحلِ اي  -2

دس ايي هٌالػِ، وويتِ فٌي باصسگاًي تطىيل هي ضَد ٍ ًتايح اسصيابي فٌي باصسگااًي پيطاٌْاد ّاا سا باِ وويسايَى      

 ايي لاًَى بشًذُ هٌالػِ تؼييي هي ضَد( 19)هٌالػِ گضاسش هي وٌذ ٍ بش اساس هفاد هادُ 
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 در مناقصات جهاني مانند بانك جهاني و بانك توسعه اسالمي

 :روشهاي برگزاري مناقصات بشرح ذیل است 

(Single Stage one Envelopment)     یک مرحله یک پاکتی 
قانون برگزاری مناقصات استیک مرحله ای این روش همانند مناقصات   

         

(Single Stage Two Envelopment)   یک مرحله دو پاکتی 

قانون برگزاری مناقصات است دو مرحله ای این روش همانند مناقصات   

(Two Stage)     دو مرحله ای 

 در این روش در دو مرحله پاکتها اخذ می شود یک مرحله پیشنهاد فنی و یک مرحله پیشنهاد مالی•
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 لاًَى بشگضاسي هٌالػات  دس 

ٍخَد   تخفيفًفش اٍل خْت با هزاوشُ اهىاى 

 .ًذاسد
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 :داسين  تدذيذ ٍ لـَ هٌالػِ لاًَى بشگضاسي هٌالػات دس خػَظ 24هادُ دس 

 : هٌالػِ دس ضشايظ صيش تدذيذ هي گشدد  -الف 

 

 .ون بَدى تؼذاد هٌالػِ گشاى اص حذ ًػا  تؼيي ضذُ دس اسٌاد هٌالػِ -1

 .  اهتٌاع بشًذگاى اٍل ٍ دٍم هٌالػِ اص اًؼماد لشاسداد -2

 .پاياى هذت اػتباس پيطٌْاد ّا  -3

 .سأي ّيأت سسيذگي بِ ضىايات -4

 .  باال بَدى ليوتْا بِ ًحَي وِ تَخيِ التػادي عشح هٌتفي گشدد -5
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 :به طور كلي خواهين داشت

 ، ( 2) قاوًن الحاق  27دستًر العمل مادٌ 

 صًصی را تز طزف ومًدٌ استاکثز مًاوع ي مشكالت را در مىاقصات ي مشایذٌ َا ی مشارکت عمًمی ي خ

 

 .احتمال تثاوی مىاقصٍ گزان ي فساد در معامالت را کاَش دادٌ است: تىاتزایه 

50 



 تا تشكز اس 

 حسه تًجٍ شما
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 تعاليبسمه
 

 استانداری ترافیک و نقل و حمل و عمرانی امور فنی، دفتر محترم مدیرکل

 استان کشاورزی جهاد سازمان محترم رئیس  استان دارایی و اقتصادی امور محترم کل مدیر

 استان پرورش و آموزش محترم کل مدیر  استان خیریه امور و اوقاف محترم کل مدیر

 استان تربیتی و تامینی اقدامات و ها زندان محترم کل مدیر  استان ای حرفه و فنی آموزش محترم مدیرکل

 استان مدارس نوسازی محترم مدیرکل  استان اسالمی انقالب مسکن بنیاد محترم مدیرکل

 استان خاک مکانیک و فنی آزمایشگاه محترم مدیر  استان ای منطقه آب شرکت محترم مدیرعامل

 2 شرق شمال آهن راه محترم کل مدیر  استان شهرسازی و راه محترم مدیرکل

 استان صنعتی های شهرک شرکت محترم مدیرعامل  استان فاضالب و آب شرکت محترم مدیرعامل

 استان پزشکی علوم دانشگاه محترم رئیس  استان روستایی فاضالب و آب شرکت محترم مدیرعامل

 طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه محترم رئیس  استان برق توزیع شرکت محترم مدیرعامل

 گلستان دانشگاه محترم رییس  استان شیالت محترم مدیرکل

 استان آبخیزداری و طبیعی منابع محترم مدیرکل  استان تجارت و معدن صنعت، محترم مدیرکل

 گردشگری و دستی فرهنگی،صنایع میراث محترم مدیرکل  استان فرودگاههای محترم مدیرکل

 استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، محترم کل مدیر  استان گاز شرکت محترم عامل مدیر

 استان دامپزشکی محترم کل مدیر  استان جادهای نقل و حمل و راهداری محترم مدیرکل

 استان امالک و اسناد ثبت محترم کل مدیر  استان استاندارد محترم مدیرکل

 استان اسالمی ارشاد و فرهنگ محترم مدیرکل  استان جوانان و ورزش محترم مدیرکل

 استان بهزیستی محترم کل مدیر  استان ایثارگران امور و شهید بنیاد محترم کل مدیر

 استان پست محترم کل مدیر  استان احمر هالل جمعیت محترم رییس

 
  

            با سالم و احترام ؛

ی جما  اما  و  نم یفرو"صمر  ررزمری د دو ه ومریشم  د  خ 24/09/1397ممر    516808ه پیرو نامه شماا         

روه اما ز مصرب) 05/10/1397د  تا یخ  "خصرص -ت عارم د  پروژه هاد مشا ا دویزذی  دچالشها  رر س

زریهیناممه هماد ومریشم  رمه یساضاما  مم   سمان   (  ذیل شر ید فن  یسماا نظام فن  و یجرییومریش و ترویج ضریرط 

 .م  راش  صاد  زردی ه و وماده د یافتپیرست(  لیست )مطارقد  دو ه مذار   شرات انن ههاکا ی  مضارم 

جهمت  (یر فمی  هماد وی یمردان رمه هامریه دیشمان تصماوو  دساگاه )ضممضارم  ه یست دسار  فرمایی  نااین خریهشان 

سماخااا   57عم یلت )ویقم  د  مرار ومریش و پژوه  هاد ترسعه و وین ه نگمرد سمایما  ره د یافت زریهینامه مذار  

 .فرماین  مریجعه (سایما  2شاا ه 
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