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پیشگفتار مجری طرح
خصوصیسازي یکی از راهبردهاي اعمال و اجراي سیاستهاي كلی اصل  44قانون اساسی بوده و بهنوعی
تحقق اهداف سند چشمانداز بیستساله كشور با حضور و مشاركت فراگیر تمام بخشهاي اقتصادي اعم از
دولتی ،خصوصی و تعاونی ،امکانپذیر است .هدف اصلی ابالغ سیاستهاي كلی اصل  44قانون اساسی،
تبدیل اقتصاد فعلی كشور به یک اقتصاد پویا ،توسعهاي و رقابتی است كه با كاهش تصديگري دولت و
توسعه فعالیتهاي بخش خصوصی امکانپذیر خواهد بود.
یکی از مسائل مهم امروز دنیا براي توسعه ،ایجاد زیرساختهاي موردنیاز و متناسب میباشد؛ بهگونهاي كه
هیچ اقتصادي در دنیا نمیتواند بدون ایجاد زیرساختهاي الزم پیشرفت مناسبی داشته باشد .تاكنون در
كشور ما اعتقاد بر این بوده است كه صرفاً دولت باید نسبت به سرمایهگذاري در طرحهاي زیرساختی و
فراهم نمودن زیرساختهاي موردنیاز جامعه اقدام نماید ،نتیجه این رویکرد تعریف بسیاري از پروژههاي
غیرضروري و اجراي غیراقتصادي آنها بوده است بهگونهاي كه در حال حاضر  70هزار پروژه نیمهكاره در
كشور وجود دارد كه براي تکمیل آنها باید چند صد هزار میلیارد تومان منابع صرف گردد .با توجه به وجود
ضعفهاي عمده در رویکرد سنتی و همچنین محدود بودن منابع عمومی در شرایط فعلی كشور ،تالش بر
این است تا از قابلیتها و توانمنديهاي بخش خصوصی هم در این زمینه استفاده گردد.
یکی از روشهاي بسیج منابع بخش خصوصی ،استفاده از روش مشاركت عمومی – خصوصی براي ایجاد
زیرساختها است .مشاركت عمومی – خصوصی سازوكاري است كه در آن بخش عمومی (دولت و سایر
نهادهاي حکومتی) بهمنظور تأمین خدمات زیر بنایی از ظرفیتهاي بخش خصوصی (اعم از دانش ،تجربه و
منابع مالی) استفاده مینماید .بهبیاندیگر ،بخش خصوصی به نیابت از دولت در برخی از وظایف و
مسئولیتهاي تأمین این خدمات ،نقشآفرینی میكند .در مشاركت عمومی – خصوصی نقش دولت از
سرمایهگذاري ،اجرا و بهرهبرداري در پروژههاي زیرساختی به سیاستگذار و تنظیمكننده مقررات و ناظر بر
كیفیت و كمیت ارائه خدمات تبدیل میشود .مهمترین دلیل استفاده از روشهاي مشاركت عمومی –
خصوصی دستیابی به ارزش كسبشده بیشتر در مقابل منابع صرف شده نسبت به روش متعارف انجام پروژه
(تأمین مالی دولتی ،خرید خدمات مشاوره و پیمانکاري) میباشد.
مطابق با ماده  27قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  2مصوب سال
 1393مجلس شوراي اسالمی ،دولت مجاز گردیده است كه طرحهاي تملک داراییهاي سرمایهاي جدید،

ث

نیمهتمام ،تکمیلشده و آماده بهرهبرداري خود را در قالب روش مشاركت عمومی – خصوصی به بخش
غیردولتی واگذار نماید .طبق دستورالعمل شرایط واگذاري طرحهاي تملک داراییهاي سرمایهاي جدید،
نیمهتمام ،تکمیلشده و آماده بهرهبرداري به بخش غیردولتی (موضوع ماده  27قانون الحاق  )2دستگاههاي
اجرایی براي واگذاري طرحهاي خود به بخش غیردولتی باید اقدام به تهیه «گزارش تصمیم به واگذاري»
نمایند و پس از طی مراحل پیشبینیشده در دستورالعمل فوق ،بهمنظور جذب سرمایهگذار آن را براي
عموم منتشر كنند.
گزارش پیش رو در راستاي برآورده ساختن الزامات دستورالعمل فوق بهعنوان گزارش تصمیم به واگذاري
تعدادي از طرحهاي تملک داراییهاي سرمایهاي برخی از دستگاههاي اجرایی استان گیالن تهیهشده است و
امید است سرمایهگذاران و فعاالن اقتصادي با توجه به اطالعات ارائهشده نسبت به سرمایهگذاري در
پروژههاي معرفیشده متقاعد گردند و از این طریق هم از سرمایهگذاري خود بازده مناسبی كسب نمایند و
هم در فراهم نمودن زیرساختهاي استان گیالن مشاركت مؤثري داشته باشند .این گزارش بعد از مقدمه ،به
بررسی الزامات واگذاري پروژهها ،تعریف اصطالحات تخصصی به كار گرفتهشده در گزارش ،معرفی مختصر
پروژهها ،شرح كامل هزینهها و درآمدهاي پروژهها ،وضیعت نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و تهدیدهاي هر
پروژه ( )SWOTو درنهایت به ارائه وضعیت شاخصهاي مالی و اقتصادي پروژهها پرداخته است.
تهیه این گزارش بدون راهنماییها و پیگیريهاي آقاي دكتر محمدعلی محمدي (رئیس محترم سازمان
مدیریت و برنامهریزي استان گیالن) و همچنین سركار خانم دكتر شراره كاووسی (مدیر محترم حوزه
برنامهریزي سازمان مدیریت و برنامهریزي استان گیالن) و همکاران محترم ایشان امکانپذیر نبود ،از ایشان
بهطور ویژه تقدیر مینمایم .بر خود الزم میدانم كه از همکاري بیشائبه كارشناسان دستگاههاي اجرایی
استان گیالن كه ازنظرات ارزشمند آنها بهره برده شده است ،صمیمانه تقدیر نمایم.
از همکاران این طرح ،آقایان دكتر مصطفی ابراهیم پور ،دكتر محسن اكبري ،میالد هوشمند چایجانی،
علیرضا محفوظی ،بهطور خاص تشکر میكنم.

دکتر غالمرضا محفوظی
عضو هیئتعﻠمی دانشگاه گیالن
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ل اول
کلیات
(لزوم خصوصیسازی و کوچکسازی دولت)

 -1-1مقدمه
رویکرد كوچکسازي بدنه دولت و بهبود عملکرد فعالیتهاي اقتصادي از طریق افزایش نقش نیروهاي بازار و
محول كردن فعالیتهاي اقتصادي به بخش خصوصی با انتقال مدیریت و یا مالکیت داراییها به این بخش
مفهوم خصوصیسازي را تشکیل میدهد .براي خصوصیسازي راههاي مختلفی را برشمردهاند كه ازجمله
میتوان به خصوصیسازي همراه با واگذاري مالکیت و خصوصیسازي بدون واگذاري مالکیت؛ از طریق
قرارداد مدیریتی خدماتی و یا قرارداد اجاره؛ توزیع كوپنی سهام بهصورت واگذاري شركتهاي دولتی كه در
ایران سهام عدالت نامگذاري شده است اشاره نمود .آنچه مسلم است خصوصیسازي و كوچک كردن دولت
یک مقوله محتوایی است نه شکلی و ظاهري و به همین دلیل رهاسازي نیست .بهعبارتدیگر ،باید عوامل
اقتصادي بهصورت خودجوش در اقتصاد و در سایر قلمروهاي سیاسی فرهنگی و اجتماعی حضورداشته و
درعینحال مجال هرگونه اعمال قدرت انحصاري از آنها سلب شده باشد .در شرایط نامناسب اقتصادي
بهویژه در وضعیتهاي بیثبات و حاكمیت نیروهاي ضد بازار و وجود ساختارهاي ضد رقابتی در اقتصاد هم
حاكمیت دولت بر اقتصاد ناكارآمد است هم حاكمیت بخش خصوصی .خصوصیسازي نه فرایندي ساده است
و نه به یک صورت متحدالشکل اجرا میشود .چگونگی آغاز آن متفاوت است و كشورها اهداف مختلفی را از
اجراي آن دنبال میكنند و با طیف گستردهاي از مشکالت و موانع مواجهاند و براي نیل به اهداف موردنظر
خود به راهبردها و طرحهاي متفاوت نیازمند هستند.
هیچ رویکرد جهانی قابلاستفادهاي براي اجراي برنامه خصوصیسازي وجود ندارد و تالش براي ایجاد یک
رویکرد فراگیر و مناسب كاري بیهوده و زیانآور است .باید در نظر داشت ازلحاظ رشد ،شركتهاي خصوصی
در صنایع رقابتی بسیار كاراتر از شركتهاي دولتی عمل میكنند .بسیاري از متﻐیرهاي سیاستگذاري مانند
انضباط مالی ،قیمتها و آزادسازي تجاري ،حذف مقررات زائد ،خصوصیسازي و شفافسازي حقوق مالکیت
براي تعیین میزان رشد اهمیت دارند.
توجه به هر یک از این موارد بهصورت جداگانه ممکن است تأثیر محدودي بر میزان رشد داشته باشد اما
درمجموع ،ارتباط محکمی با توسعه سریع دارند .این موضوع در گزارش بانک جهانی نیز بهگونهاي موردتوجه
بوده و بررسی آثار و تبعات خصوصیسازي در كشورهاي مختلف نشان داده كه اجراي طرحهاي
خصوصیسازي به بهبود عملکرد مالی و عملیاتی شركتهاي خصوصی منجر گردیده و در سطﺢ كالن باعﺚ
افزایش رفاه عمومی شده است .به دنبال طرح موضوع خصوصیسازي در قوانین برنامه اخیر ،موضوع در
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قوانین یادشده و همچنین سند چشمانداز نظام ،اصالح ساختار مدیریت و همچنین ساماندهی اقتصاد
بهمنظور توانمندسازي بخش خصوصی نیز موردتوجه بوده است.
تحقق اهداف سند چشمانداز  20ساله كشور با حضور و مشاركت فراگیر تمام بخشهاي اقتصادي اعم از
دولتی ،خصوصی و تعاونی امکانپذیر است .این مهم در سیاستهاي كلی اصل  44قانون اساسی نیز بهخوبی
مشاهدهشده است؛ ازآنجاییكه اقتصاد كشور ما بهشدت دولتی بوده و طی چند دهه اخیر نیز به دالیل
مختلف ،اقتصاد ایران تحت تأثیر تفکرات و سیاستهاي مبتنی بر دولتمحوري ،دولتیتر و انحصاريتر شده
است ،ابالغ سیاستهاي كلی اصل  44از سوي مقام معظم رهبري بهمنزله انقالب اقتصادي جهت رفع این
معضل اعالمشده است و میتواند اقتصاد ما را در وضعیت مناسبتري قرار دهد و به سمت مدیریت اقتصاد
خصوصی سوق دهد كه با تدوین مناسب روشهاي اجرایی سیاستهاي كلی اصل  44این امر امکانپذیر و
محقق خواهد شد .براي اجراي موفق سیاستهاي كلی اصل  44الزم است در ساختار اقتصادي كشور تﻐییر
به وجود آید و اقتصاد كشور از دولتی بودن به سمت اقتصاد خصوصی حركت نماید .این مهم بدون بهبود
فضاي كسبوكار بهعنوان پیشنیاز میسر نمیشود .همچنین ،در این راستا میبایست توانایی بخش خصوصی
در پذیرش این سهم ارتقاء داده شود و این بخش توانمند شود .در حال حاضر 20 ،درصد از فعالیتهاي
اقتصاد كشور توسط بخش خصوصی انجام میشود كه در آینده باید این سهم به  80درصد ارتقاء یابد.
بهعبارتدیگر ،یکی از مسائل مهم امروز دنیا براي توسعه ،ایجاد تأسیسات زیربنایی و زیرساختی است؛ از
راههاي درونشهري و برونشهري گرفته تا زیرساختهاي فناوري اطالعات و امثالهم .هیچ اقتصادي در دنیا
نمیتواند بدون ایجاد زیرساختهاي الزم پیشرفت مناسبی داشته باشد .از گذشته تا به امروز بنا به دالیلی
نظیر باال بودن هزینه ،طوالنی بودن مدت بازگشت سرمایه ،بنیه ضعیف مالی و عدمحمایت قوانین و مقررات
از بخش خصوصی ،ایجاد زیرساختها بر عهده بخش عمومی و یا همان دولت و سازمانهاي دولتی و عمومی
بوده است؛ اما امروزه ،واضﺢ است كه بخش دولتی نیز بدون كمک بخش خصوصی نمیتواند به ایجاد بهینه و
مناسب تأسیسات زیربنایی و زیرساختها بپردازد ،چراكه بسیاري از تخصصها نزد بخش خصوصی قويتر
است و بخش خصوصی معموالً توانایی باالتري در مدیریت منابع و زمان در پروژهها دارد.
پس میتوان نتیجه گرفت ،بهترین حالت براي ایجاد بهینه زیرساختها و تأسیسات زیربنایی استفاده از تمام
تخصصها در بخش عمومی (شامل دولت ملی ،دولت محلی و نیز شهرداريها) و در بخش خصوصی ،استفاده
از حمایتهاي قانونی بخش عمومی و از همه مهمتر منابع مالی در هر دو بخش است .براي همین امر است
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كه امروزه بحثی به نام «مشاركت عمومی -خصوصی» از چنان اهمیتی برخوردار شده كه بسیاري از
مؤسسات مالی و دانشگاهی بزرگ اقدام به ایجاد دورههاي آموزشی براي آن كردهاند.

 -2-1اهمیت و ﺿرورت خصوصیسازی
ابالغ سیاستهاي كلی اصل  44قانون اساسی در حقیقت بیانگر نوع نگرش نظام به فعالیتهاي اقتصادي
كشور است .اگرچه اعالن این نگرش براي فعاالن اقتصادي بسیار حائز اهمیت است و در حقیقت پدیدار
شدن افق فعالیتهاي اقتصادي در آینده را نشان میدهد ،اما ارائه راهبردهاي اجرایی كه منجر به نائل شدن
به اهداف این سیاستها است از اهمیت فوقالعادهاي برخوردار است .هدف اصلی از ابالغ این سیاستها،
تبدیل اقتصاد فعلی كشور به یک اقتصاد پویا ،توسعهاي و رقابتی است كه با كاهش تصديگري دولت و
توسعه فعالیتهاي بخش خصوصی امکانپذیر خواهد بود .در چارچوب فرایند خصوصیسازي ،یک اقتصاد
رقابتی شکلگرفته و اقتصاد رقابتی به تﻐییر نقش دولت ،ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی
منجر میشود .خصوصیسازي ازجمله اثربخشترین و ضروريترین راهبردهاي دستیابی به صنعت و اقتصادي
مترقی و پویا میباشد .اصل  44قانون اساسی بر پایه سه بخش دولتی ،تعاونی و خصوصی استوار است و
درصورتیكه این اصل مطابق دیگر اصول قانون اساسی محقق شود ،رشد و توسعه اقتصادي را در پی خواهد
داشت .داشتن اقتصادي متمركز و دولتی نتیجه عدم پایبندي به اصل  44قانون است تا جاییكه برخی
معتقدند  80درصد اقتصاد كشور دولتی است .مؤید این نظریه نتایج مؤسسه مطالعاتی هریتیج است كه اعالم
داشته ایران ششمین رتبه اقتصادي دولتی را داراست.
بهطوركلی باید گفت خصوصیسازي بخشی از سیاست اقتصادي جامعتري است كه امروزه تحت عناوینی
چون آزادسازي اقتصادي و یا پیوستن به اقتصاد جهانی از سوي برخی از دولتها بهشدت تعقیب میگردد.
نهادهاي بینالمللی همچون صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی نیز از مدافعان سرسخت این سیاست
نوظهور محسوب میگردند .خصوصیسازي یعنی تﻐییر فضاي حاكم بر فعالیتهاي بخش دولتی بهگونهاي كه
در عین حفﻆ بافت اصلی فعالیتها صرفاً فضاي بخش مذكور تﻐییریافته و شرایط و جو بازار بر نحوه عملکرد
شركت به صورتی تأثیر گذارد تا انگیزهها و مکانیسمهاي بخش خصوصی مالک عمل قرار گیرد.
اهداف خصوصی كردن كه همانند بسیاري از موارد دیگر نشاندهنده روندهاي اجتماعی ،سیاسی و جاري
میباشد بر واگذاري نهادهاي اقتصادي به بخش خصوصی مبتنی است و مهمترین اهداف آن تمركززدایی در
اقتصاد ،مشاركت بیشتر مردم (بخش خصوصی) در فعالیتهاي تولیدي و خدماتی و در پی آن دستیابی به
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سایر پیامدهاي مثبت و تعیینكننده آن میباشد .پس از پیروزي انقالب اسالمی در ایران بنا به دالیل
گوناگون حوزه فعالیتهاي اقتصادي دولت بسیار گسترش یافت .در نتیجه این گسترش در اواخر دهه ،1360
ناكارایی بر فعالیتهاي دولت سایه افکند و از همین رو محدود كردن حوزه فعالیتهاي اقتصادي دولت و
خصوصیسازي در شمار برجستهترین اهداف برنامه اول توسعه درآمد.
تجارب كشورهاي مختلف و تحقیقات انجامشده در ایران نشان میدهد كه مدیریتهاي دولتی و
برنامهریزيشده از كارایی پایینی برخوردارند به همین دلیل كشورهاي بسیاري ازجمله ایران ،سیاست اقتصاد
بازار -اقتصاد آزاد را انتخاب كردند تا بتوانند به كمک آن بر بخشی از مشکالت خود نظیر بیکاري ،زیان ده
بودن شركتهاي دولتی و كسري بودجه غلبه كنند و به رشد و توسعه دست یابند .جمهوري اسالمی ایران با
توجه به پیشینه مدیریت دولتی در بهكارگیري غیر كارآمد منابع نیاز دارد تا از آثار خصوصیسازي و اهداف
آن مطلع شود.

 -3-1مفهوم و تعاریف خصوصیسازی
تعاریف مختلف و متعددي از خصوصیسازي ارائهشده است كه تمام آنها در مفهوم كل یکسان بوده و تنها
در رابطه با دامنه خصوصیسازي ،اولویت دادن به اهداف موردنظر و یا مکانیسمهاي خاص اجرایی از یکدیگر
متمایز میشوند:
-

در فرهنﮓ اقتصادي ،خصوصیسازي به این صورت تعریفشده است :خصوصیسازي یک سیاست

اقتصادي جهت تعادل بخشیدن میان دولت و دیگر بخشهاي اقتصادي باهدف ایجاد شرایط رقابت كامل و
حصول بیشتر كارایی اقتصادي و اجتماعی است .درواقع ،خصوصیسازي روندي است كه طی آن دولت در هر
سطحی امکان انتقال وظایف و تأسیسات خود را از بخش عمومی به بخش خصوصی بررسی كرده و در
صورت تشخیص و اقتضاء نسبت به چنین انتقالی اقدام میكند.
-

خصوصیسازي وسیلهاي است براي بهبود عملکرد فعالیتهاي اقتصادي از طریق افزایش نقش

نیروهاي بازار درصورتیكه حداقل  50درصد سهام آنها به بخش خصوصی واگذار گردد.
-

خصوصیسازي به معناي انجام فعالیتهاي اقتصادي توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت

داراییها به بخش خصوصی میباشد.
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-

تعریف خصوصیسازي براي كشورهاي با اقتصاد متمركز بسیار فراتر از انتقال مالکیت و تعدیل در

مقررات میباشد و همچنین خصوصیسازي به معناي به وجود آوردن نظام جدید بر اساس بازار و درنتیجه
دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادي میباشد.
-

خصوصیسازي در شکل ظاهري فرایندي است كه طی آن وظایف و تأسیسات بخش دولتی در هر

سطحی به بخش خصوصی انتقال داده میشود ،اما در مفهوم حقیقی به اشعه فرهنگی در تمام سطوح جامعه
اطالق میگردد كه دستگاه قانونگذاري ،قضاییه ،مجریه و تمام آحاد یک كشور باور نمایند كه كار مردم را
باید به مردم واگذاشت.
-

خصوصیسازي نشانه تعالی تفکر سرمایهداري و اعتماد به كارایی بازار در مقابل عدم اطمینان به

كارایی بخش عمومی میباشد.
-

بازار گرا كردن شاید جامعترین تعریف باشد كه از خصوصیسازي میتوان بیان كرد.

-

خصوصیسازي اصطالحی فراگیر و متنوع است كه به واگذاري ،كنترل عملیاتی و یا مالی مؤسسات

در مالکیت دولت به بخش خصوصی اشاره میكند یا بهعبارتدیگر ،خصوصیسازي حذف هر نوع كنترل و
دخالت در برقراري مکانیسم عرضه و تقاضاست.
-

خصوصیسازي فرایندي براي انتقال یا واگذاري مالکیت یک دارایی از بخش دولتی به بخش

خصوصی میباشد.
-

خصوصیسازي هرگونه اقدامی است كه بخش یا تمام مالکیت و كنترل بر شركتهاي تحت مالکیت

دولت را به بخش خصوصی واگذار كند.
-

واژه خصوصیسازي روشهاي متعدد و مختلفی براي تﻐییر رابطه بین دولت و بخش خصوصی را

شامل میشود .ازجمله ضد ملی كردن و یا فروش داراییهاي متعلق به دولت ،مقررات زدایی و یا حذف
ضوابط محدودكننده و معرفی رقابت در انحصارهاي مطلق دولتی ،پیمانکاري یا واگذاري تولید كاالها و
خدماتی كه توسط دولت براي بخش خصوصی اداره و تأمین مالی میشدند.
-

خصوصیسازي فرایندي است كه طی آن ،كارایی مکانیسم بازار و دست نامرئی آدام اسمیت حیاتی

مجدد مییابد ،عملکرد فعالیتهاي اقتصادي دولت زیر سؤال میرود و درنتیجه بخش عمومی دولت تصمیم
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میگیرد دامنه فعالیتهاي خود را محدود نموده و مالکیت و مدیریت برخی از واحدهاي اقتصادي تحت
تملک خود را به مکانیسم بازار محول نماید.
-

خصوصیسازي اصطالحی فراگیر و متنوع است كه به واگذاري ،كنترل عملیاتی و یا مالی مؤسسات

در مالکیت دولت به بخش خصوصی منجر میشود و همراه مالکیت ،قدرت نیز به مردم منتقل میشود.
-

بنا بر تعریف بانک جهانی ( )1996خصوصیسازي خلع دولت از مالکیت بر مؤسسات و شركتها،

منابع اقتصادي و دیگر داراییها میباشد.
-

 UNDPخصوصیسازي را حركت بهسوي اقتصاد بازار از طرق زیر میداند:

الف) سیاستگذاري اقتصادي :تقویت چارچوب سازمانی براي یک اقتصاد بازاري (حقوق مالکیت ،ابزارهاي
قانونی ،مؤسسههاي مالی و غیره)
ب) توسعه بخش خصوصی
ج) خصوصیسازي مؤسسههاي اقتصادي عمومی
بنابراین ،خصوصیسازي را میتوان تالشی جهت پررنﮓ كردن نقش بازار در مقابل تصمیمهاي دولت
بهعنوان كارگزار اقتصادي دانست.
-

خصوصیسازي با فراهم كردن فضاي رقابت و ایجاد نظام حاكم بر بازار ،بنگاهها و واحدهاي

خصوصی را وادار مینماید تا عملکرد كاراتري نسبت به بخش عمومی داشته باشند .تدابیر در خصوص
خصوصیسازي به عواملی از قبیل متوسط درآمد سرانه و الگوي توزیع درآمد در كشور ،وضعیت توسعه
صنعتی ،ماهیت و كارایی بخش خصوصی در اقتصاد ،وضعیت كسري بودجه داخلی و بدهیهاي خارجی،
موقعیت جﻐرافیایی كشور و اندازه بازار داخلی و شرایط اقتصادي و اجتماعی كشور بستگی دارد.
خصوصیسازي فرایندي است كه طی آن دولت در هر سطحی امکان انتقال وظایف و تأسیسات را به بخش
خصوصی بررسی نموده و در صورت اقتضاء نسبت به انجام چنین انتقالی اقدام میكند.

 -4-1سابقه خصوصیسازی و ﭼگوﻧگی روﻧد آن در ایران
شروع برنامه خصوصیسازي در ایران به پیادهسازي الگو و سیاستهاي تعدیل اقتصادي صندوق بینالمللی
پول و بانک جهانی در دوران سازندگی برمیگردد .پس از انقالب (كه منجر به دولتی شدن بخش عظیمی از
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اقتصاد ایران شد) بهتدریج حجم دولت بزرگتر شد .در دوران سازندگی و با اجراي سیاستهاي تعدیل
اقتصادي و پیادهسازي الگوي خصوصیسازي عنوانشده از سوي سازمانهاي بینالمللی براي برونرفت از
بحرانها و دستیابی به رشد اقتصادي مناسب نخستین گامها در جهت كاهش نقش دولت در بازار و اقتصاد
برداشته شد.
روند خصوصیسازي در ایران قبل از انقالب اسالمی از سال  1354آغازشده و تا سال  1357باهدف واگذاري
 99درصد سهام متعلق به دولت در واحدهاي بخش دولتی بهاستثناء صنایع مادر و برخی از صنایع دیگر و
واگذاري  49درصد سهام واحدهاي بخش خصوصی ادامه یافته است .نتایج حاصل از آن این است كه تاكنون
تکلیف برخی از شركتهاي مذكور مشخص نگردیده و سهام آنها بهصورت اصالتی و وكالتی در اختیار
سازمان خصوصیسازي (منتقلشده از سازمان گسترش مالکیت واحدهاي تولیدي سابق) باقیمانده است.
پس از پیروزي انقالب اسالمی طی سالهاي ( )1368- 1357قانون خاصی كه فرایند خصوصیسازي را
متحول نماید ،تصویب نگردید .طی سالهاي (( )1368-1378برنامه اول و دوم توسعه) نیز به دلیل عدم
تصریﺢ سیاست واگذاري سهام متعلق به دولت كار بهكندي پیش رفت .همچنین ،به دلیل عدم وجود نهاد
سیاستگذار و برنامهریز جهت پیشبرد اهداف واگذاري سهام متعلق به دولت ،سازمانها و شركتهاي دولتی
در این دوره استفاده از روش فروش سهام در بورس اوراق بهادار بهعنوان اولیترین روش اشاره میكند .در
سالهاي ( )1383 -1379دور جدید برنامه خصوصیسازي در ایران بهصورت سازماندهی شده با محوریت
متمركز سازمان خصوصیسازي بهعنوان نهاد اجرایی بر مبناي سازوكار قانونی مشخص و شفاف شد.

 -5-1اهداف خصوصیسازی
هریک از كشورها با توجه به ساختار اقتصاديشان در پی اهداف متفاوتی از خصوصیسازي بودهاند كه این
اهداف با توجه به سیاستها ،برنامههاي اقتصادي و راهبردهاي كلی هر كشور مشخص میگردد و لذا
ابزارهاي بکار گرفتهشده جهت خصوصیسازي با توجه به اهداف مشخص میگردد كه در زیر بهاختصار به دو
گروه از این اهداف اشاره میشود:
 -1-5-1اهداف اوﻟیه خصوصیسازی
 -كاهش حوزه فعالیت مستقیم دولت در اقتصاد
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 افزایش ظرفیت كارآفرینی و سطﺢ كارایی بنگاههاي اقتصادي توسعه بازارهاي سرمایه داخلی و دستیابی به سرمایه ،فناوري و منابع مالی خارجی كسب درآمد براي دولت بهمنظور پوشش دادن هزینههاي بودجهاي ،رها كردن بودجه از بار مالیشركتهاي زیان ده و كاستن از حجم بدهیهاي داخلی و خارجی بخش دولتی.
 -2-5-1اهداف ثاﻧویه خصوصیسازی
 افزایش مشاركت مردم در امور اقتصادي و تصمیمگیري و توزیع مناسب درآمدها از راه گسترشسهام در بین عموم مردم
 رشد كارآفرینی و خالقیت براي فراهم نمودن زمینههاي ارتقاء توان تولیدي اقتصاد كشور كاهش هزینههاي بودجهاي دولت در رابطه با پرداخت یارانهها و همچنین كاهش هزینههايسرمایهاي براي واحدهاي تحت پوشش
 تخصیص مطلوبتر منابع كشور بر اساس عملکرد بازار بهبود شرایط تجاري در اثر توسعه بنگاههاي خصوصی و سرانجام ارتقاء دانش فنی در سطﺢ ملی تأمین منابع سرمایهاي براي اقتصاد و ایجاد تعادل بین پسانداز و سرمایهگذاريبهطوركلی مهمترین هدف از خصوصیسازي در اغلب كشورها ،افزایش كارایی بنگاهها و بهینهسازي تخصیص
منابع بوده است .نکته اساسی در خصوص افزایش كارایی از طریق خصوصیسازي این است كه صرف انتقال
مالکیت نمیتواند سطﺢ كارایی را افزایش دهد بلکه عنصر رقابت نیز نقش بسزایی در این فرایند دارد .درواقع،
رقابت نیروي محركه افزایش كارایی است و در صورت فقدان رقابت با خصوصیسازي صرف انحصارهاي
دولتی تبدیل به انحصارهاي خصوصی شده كه این امر میتواند عواقب نگرانكنندهاي براي كشور داشته
باشد.
در كشور ما قانون اجراي سیاستهاي كلی اصل  44قانون اساسی داللت بر واگذاري امور اقتصادي به بخش
غیردولتی داشته و هدف از اجراي آن عبارتاند از :شتاب بخشیدن به رشد اقتصادي ملی ،گسترش مالکیت
در سطﺢ عموم مردم بهمنظور تأمین عدالت اجتماعی ،ارتقاء كارایی بنگاههاي اقتصادي و بهرهوري منابع
مالی و انسانی و فناوري ،افزایش رقابتپذیري در اقتصاد ملی ،افزایش سهم بخشهاي خصوصی و تعاونی در
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اقتصاد ملی ،افزایش سطﺢ عمومی اشتﻐال ،تشویق مردم به پسانداز و سرمایهگذاري و بهبود درآمد خانوارها،
تﻐییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاهها به سیاستگذاري و هدایت و نظارت ،توانمندسازي
بخشهاي خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها در جهت رقابت در بازارهاي بینالمللی ،آمادهسازي
بنگاههاي داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی ،توسعه سرمایه انسانی دانشپایه و
متخصص و توسعه و ارتقاء استانداردهاي ملی و انطباق نظامهاي ارزیابی كیفیت با استانداردهاي بینالمللی.
بر این اساس برخی كارشناسان در خصوص ضرورت اجراي كامل اصل  44قانون اساسی معتقدند
خصوصیسازي برنامهاي است كه در بسیاري از كشورهاي جهان بهمنظور كاهش فعالیت دولت در عرصههاي
مختلف اجتماعی بهویژه در بخش اقتصاد اجراشده و این موضوع نشانگر این است كه براي گذر از اقتصاد
دولتی چارهاي جز خصوصیسازي نیست .در طی سالیان گذشته مطابق با قانون اجراي سیاستهاي كلی
اصل  44قانون اساسی بسیاري از شركتهاي دولتی در قالب برنامهها و روشهاي مختلف به بخشهاي
غیردولتی واگذار گردیده و این روند همچنان ادامه دارد .در این راستا مطابق با ماده  27قانون الحاق برخی
مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  2مصوب  1393مجلس شوراي اسالمی ،دولت مجاز
گردیده طرحهاي تملک داراییهاي سرمایهاي جدید ،نیمهتمام ،تکمیلشده و آماده بهرهبرداري خود را در
قالب روش «مشاركت عمومی -خصوصی» 1به بخش غیردولتی واگذار نماید .مشاركت عمومی – خصوصی
مکانیسمی است كه در آن بخش عمومی (دولت و سایر نهادهاي حکومتی) بهمنظور تأمین خدمات زیربنایی
(اعم از آب و فاضالب ،حملونقل ،سالمت ،آموزش و )...از ظرفیتهاي بخش خصوصی (اعم از دانش ،تجربه و
منابع مالی) استفاده مینماید .بهبیاندیگر بخش خصوصی به نیابت از دولت در برخی از وظایف و
مسئولیتهاي تأمین این خدمات نقشآفرینی مینماید .در مشاركت عمومی  -خصوصی قراردادي بین بخش
عمومی و بخش خصوصی بهمنظور تسهیم ریسک ،مسئولیت ،منافع و همافزایی منابع و تخصص هر دو بخش
در ارائه خدمات زیربنایی منعقد میگردد .در مشاركت عمومی  -خصوصی نقش دولت از سرمایهگذاري ،اجرا
و بهرهبرداري در پروژههاي زیرساختی به سیاستگذار و تنظیمكننده مقررات و ناظر بر كیفیت و كمیت ارائه
خدمات تبدیل میشود.
طبق دستورالعمل شرایط واگذاري طرحهاي تملک داراییهاي سرمایهاي جدید ،نیمهتمام ،تکمیلشده و
آماده بهرهبرداري به بخش غیردولتی؛ مصوب شوراي اقتصاد؛ دستگاههاي اجرایی براي واگذاري طرحهاي

)- Public-Private Partnership (PPP
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خود به بخش غیردولتی باید اقدام به تهیه «گزارش تصمیم به واگذاري» نمایند و پس از طی مراحل
پیشبینیشده در دستورالعمل فوق ،بهمنظور جذب سرمایهگذار آن را براي عموم منتشر كنند.

 -6-1تعاریف متفاوت ارائهشده در رابطه با مشارکت عمومی  -خصوصی
صندوق بینالمللی پول :مشاركت عمومی-خصوصی را به مناسباتی اطالق مینماید كه در آنها ،بخش
خصوصی در تأمین دارایی و خدماتی مشاركت مینماید كه بهطور سنتی توسط دولت عرضه میشد .بانک
توسعه آسیا و بانک جهانی :مشاركت عمومی-خصوصی را به طیفی از روابط نسبت میدهند كه در حوزه
زیرساختها و سایر خدمات بین بخش خصوصی و دولت شکل میگیرد.
سازمان همکاري اقتصادي و توسعه PPP :را بهصورت توافقنامه بلندمدت مابین دولت و یک شریک
خصوصی تعریف میكند كه بر طبق آن شریک خصوصی با استفاده از داراییهاي سرمایهاي و اشتراکگذاري
ریسکها ،خدمات دولتی را تأمین مالی و ارائه میكند.
انجمن مشاركت عمومی  -خصوصی در كانادا :یک همکاري مشاركتی بین بخش خصوصی و عمومی بر
اساس تخصیصهاي هر یک از طرفین بهطوريكه بتوان نیازهاي بخش عمومی را با تخصیص مناسب
ریسکها و منابع به بهترین وجه تأمین كند.
خزانهداري انگلستان :توافقی میان دو یا بیش از دو سازمان كه از طریق ایجاد اهداف مشترک آنها را قادر به
همکاري خواهد ساخت .همچنین بر اساس این توافق مسئولیتها و اختیارات ،منابع موردنیاز براي
سرمایهگذاري و ریسکها بر اساس منافع مشترک به تسهیم گذاشته خواهد شد.

 -7-1ﻧقﺶ مشارکت عمومی -خصوصی در افزایﺶ بهرهوری
كاهش هزینههاي طول عمر پروژه :یکپارچگی كامل تحت مسـئولیت یـک مجموعـه ،از طراحی ،ساخت،
بهرهبرداري و نگهداري و نوسازي میتواند هزینههاي كلـی پـروژه را كاهش دهد .یکپارچهسازي میتواند
مشوق خوبی براي سوق دادن هـر یـک از عملیـات پروژه (طراحی ،ساخت ،بهرهبرداري ،نگهداري) به سمت
حداقل كردن هزینهها باشد.
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تجهیز شدن به سرمایه مضاعف :شارژ كاربران براي استفاده از خدمات میتواند درآمد بیشتري با خود به
همراه داشته باشد و گاهی اوقات به عمل رساندن این امر براي بخش خصوصی راحتتر از بخش دولتی
میباشد.
انتقال ریسک :تحمل ریسک توسط دولت در تملک و نگهداري زیرساختها معموالً هزینههاي قابلتوجه و
غیرقابل محاسبهاي را به همراه داشته است .انتقال مقداري از ریسک به بخش خصوصی ،كه توانایی مدیریت
آن را دارد میتواند هزینههاي كلـی دولت را كاهش دهد.
تمركز بر ارائه خدمات :مدیریت بر پایه مشاركت عمومی -خصوصی بدون در نظر گرفتن مالحظات و اهدافی
كه در دولت معمول میباشد (مانند انگیزههاي سیاسـی) ،باعـﺚ تمركز بر ارائه خدمات میشود.
نوآوري :شناسایی خروجیهاي قرارداد بهجاي وروديهاي آن ،مجـال بیشـتري بـراي نوآوري و ابداع فراهم
میكند .رقابتی نمودن شركتكنندگان را تشـویق بـه توسـعه ایدههاي نو میكند.
مسئولیت و پاسخگویی :پرداختیهاي دولت مشروط به ارائه خدمات در سطﺢ كیفـی و كمی و زمان مقرر از
سوي دولت میباشد .اگر كارایی مدنظر بـرآورده نشـده باشـد ،خدمات و پرداختیهاي دولت به بخش
خصوصی كاهش خواهد یافت .در چنین شرایطی ،اعتماد و رابطه دوسویه مردم-دولت تقویت میشود.
هدف اول از توسعه مشاركت عمومی-خصوصی ،مردمی كردن اقتصاد است .در این راستا باید راهکارهاي
مختلف و نوآورانه دستگاههاي دولتی و بخش خصوصی براي بهبود اقتصاد طرحها و خودگردان نمودن آنها
طراحی نمود .درواقع مهمترین دلیل استفاده از روشهاي مشاركت عمومی  -خصوصی دستیابی به ارزش
كسبشده بیشـتر در مقابل منابع صرف شده نسبت بـه روشهاي متعـارف ارجـاع پـروژه میباشد.
بهعبارتدیگر پروژه تنها در صورتی به روش مشاركت عمومی  -خصوصی انجام میشود كه تحلیلها حـاكی
از دسـتیابی به ارزش و منافع بیشتر براي دولت باشد.
-8-1

طبقهبندی قراردادهای مشارکت بخﺶ عمومی-خصوصی قابلاستفاده در تأمین ماﻟی پروژهها

همانطور كه بیان گردید ،مشاركت بخشهاي عمومی و خصوصی ( ،)PPPیک قرارداد بلندمدت بین یک
سازمان بخش عمومی و نماینده خصوصی است كه بهموجب آن منابع و ریسکهاي پروژه بین طرفین
قرارداد تقسیم میشود و هدف از این قراردادها توسعه و یا نوسازي تسهیالت عمومی است PPP .داراي
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طیف بسیار وسیعی است و امروزه بسیاري از كشورهاي توسعهیافته و درحالتوسعه براي اجراي پروژههاي
زیربنایی خود از انواع مختلف  PPPاستفاده میكنند.
اگرچه در بسیاري از پروژههاي انجامشده از طریق  ،PPPبه دلیل پیچیدگی قراردادي ،عدم توانایی دولتها
و عدم شناخت مناسب ساختار قراردادهاي  PPPاهداف تعیینشده بهصورت كامل تأمین نشده است و حتی
در برخی موارد پروژهها بهصورت كامل با شکست روبرو شدهاند؛ اما مزایاي بسیار زیاد این روش از قبیل
استفاده از توان و سرمایه بخش خصوصی و صرفهجویی در هزینههاي ساخت و مشاركت در مدیریت
ریسکها باعﺚ شده همچنان بهعنوان یکی از متداولترین شیوههاي ساخت پروژههاي زیربنایی در دنیا
شناخته شود.
یکی از مباحﺚ بسیار مهم در گستره طیف  ،PPPمیزان مشاركت بخش خصوصی در پروژههاست .با افزایش
مشاركت بخش خصوصی در پروژه بهكارگیري سرمایه ،توان مدیریتی و خالقیتهاي بخش خصوصی بیشتر
خواهد بود ،به همان میزان نقش دولت در پروژهها كمتر میشود .در ادامه به بررسی انواع مشاركتهاي
عمومی  -خصوصی پرداخته خواهد شد.
انواع قراردادهاي مشاركت بخش عمومی -خصوصی عبارتاند از:
 .1قراردادهاي ساخت ،عملیات و انتقال 2یا  :BOTدر این روش پس از اتمام دوره قرارداد مالکیت پروژه
(عموماً قیمت غیرواقعی یا رایگان) توسط سرمایهگذاران به دولت منتقل میگردد .همچنین تمام یا قسمتی
از تأمین مالی نیز در این روش به عهده طرف خصوصی است و بنابراین دوره قرارداد ،باید درازمدت باشد تا
اطمینان الزم براي بازگشت سرمایه و سود طرف خصوصی حاصل شود .این قراردادها در كشورهاي مختلف
مورداستفاده قرارگرفته و بیشتر به قراردادهاي ( )BOTمعروف است .این قراردادها از زمان طراحی تا زمان
پایان عملیات ،ممکن است بیست سال و یا حتی بیشتر طول بکشند .آشکار است كه بخش وسیعی از قدرت
كنترل سنتی دولت بر پروژهها در این نوع قراردادها به بخش خصوصی واگذار میشود.
 .2طراحی -ساخت یا  :DBدر قراردادهاي طراحی _ ساخت ،3شریک بخش خصوصی ،طراحی و ساخت
پروژه زیربنایی موردنظر را براي رسیدن به خواست شریک بخش عمومی انجام میدهد .ویژگیهاي این مدل
این است كه معموالً دستمزد ثابتی براي ساخت پروژه در نظر گرفته میشود و شریک بخش خصوصی همه
ریسک طراحی و ساخت را بر عهده میگیرد.
2

- Build-Operate-Transfer
- Design-Build
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 .3قرارداد اجرا و نگهداري یا  :O&Mدر قراردادهاي اجرا و نگهداري 4شریک بخش خصوصی ،تحت قرارداد،
روي یک دارایی بخش عمومی براي یک دوره معین عملیات بهرهبرداري اجرایی و نیز تعمیر و نگهداري را
انجام میدهد و پسازآن دوره ،دارایی به شریک بخش عمومی بازگردانده میشود.
. 4طراحی ،ساخت ،تأمین مالی و اجرا یا  :DBFOدر قراردادهاي طراحی ،ساخت ،تأمین مالی و
بهرهبرداري 5شریک بخش خصوصی ،طراحی ،تأمین مالی ،ساخت ،بهرهبرداري و نگهداري از یک پروژه
زیرساختی را تحت یک قرارداد اجاره 6بلندمدت بر عهده میگیرد و در طول این مدت درآمدهاي حاصل از
پروژه مذكور (مانند عوارض دریافتی از اتومبیلها در جادههاي درونشهري یا برونشهري) نیز متعلق به
شركت خصوصی خواهد بود .شریک بخش خصوصی ،مالکیت پروژه زیرساختی را پس از اتمام مدت قرارداد
اجاره به شریک بخش عمومی بازمیگرداند.
. 5ساخت ،مالکیت و بهرهبرداري 7یا  :BOOدر این پروژهها شریک بخش خصوصی ،تأمین مالی ،ساخت،
مالکیت و بهرهبرداري از زیرساخت را بهصورت مادامالعمر بر عهده میگیرد .شرایط و محدودیتهایی كه
شریک بخش عمومی اعمال میكند ،در قرارداد اولیه اعالم میشود.
 .6ساخت ،مالکیت ،بهرهبرداري و انتقال مالکیت 8یا  :BOOTدر این دسته از قراردادها شریک بخش
خصوصی ،اختیار اجراي پروسههاي تأمین مالی ،طراحی ،ساخت و بهرهبرداري از پروژه زیربنایی و نیز اختیار
تملک درآمدهاي مربوطه را براي یک دوره زمانی معین و مشخص به دست میآورد و پس از اتمام دوره
مشخصشده ،مالکیت آن را به شریک بخش عمومی بازمیگرداند.
. 7ساخت ،اجاره ،بهرهبرداري و انتقال مالکیت 9یا  :BLOTشریک بخش خصوصی ،طراحی ،تأمین مالی و
ساخت یک پروژه زیرساختی را در یک زمین استیجاري شریک بخش عمومی بر عهده میگیرد .شریک
بخش خصوصی از تأسیسات ساختهشده براي مدت معینی تا پایان مدت اجاره زمین بهرهبرداري میكند.
وقتی مدت اجارهنامه تمام میشود .داراییها به شریک بخش عمومی بازگردانده میشود .این مدل معموالً در
بخش  ITمورداستفاده قرار میگیرد.
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. 8تأمین مالی :10شریک بخش خصوصی -معموالً یک شركت خدمات مالی -به تأمین مالی منابع موردنیاز
براي زیرساخت میپردازد و از بخش عمومی بهره و سود استفاده از منابع مالی را اخذ میكند.

 -9-1اﻧواع ﭼارﭼوبهای مشارکت عمومی  -خصوصی

شکل  -1-1طیف بانک جهانی در انواع الگوهاي مشاركت عمومی  -خصوصی

 -10-1ویﮋگی ﭼارﭼوبهای مشارکت عمومی  -خصوصی
از دههها پیش بسیاري از صاحبنظران بر این عقیده بودهاند كه دولت بهتنهایی نباید و نمیتواند تولیدكننده
همه كاالهاي عمومی نظیر زیرساختها باشد ،بلکه باید بکوشد به بهترین شکل به ایجاد زمینه براي استفاده
از ظرفیتهاي هر دو بخش عمومی و خصوصی در تولید این كاالها بپردازد .در سی سال گذشته با زیادشدن
بدهیهاي بخش عمومی ،اهمیت استفاده از ظرفیتهاي بخش خصوصی بیشازپیش نمایان شده است و
امروزه مشاركت عمومی -خصوصی براي استفاده بهینه و مناسب از مهارتها ،تواناییها و منابع موجود در هر
دو بخش به وجود آمده است و روز به روز از ایرادات آن كاسته میشود و انواع و اقسام روشهاي آن بهتر و
بهتر میشوند .در جدول ( )1-1برخی از مهمترین ویژگیهاي این قراردادها ارائهشده است.

- Finance Only
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جدول  -1-1ویژگی چارچوبهاي مشاركت عمومی-خصوصی

نکتهاي كه امروزه در دنیا موردبحﺚ است ،سطﺢ دخالت هر بخش در پروژهها ،میزان اختیارات و مسئولیتها
است ،درحالیكه در كشورهاي درحالتوسعه نظیر ایران هنوز مشاركت عمومی -خصوصی بحثی نسبتاً
ناشناخته و یا حداقل كمكاربرد است .گرچه ایران در حوزه انرژي با چنین مسائلی آشنایی دارد ،اما
سازمانهایی نظیر شهرداريها با توجه به كمبود شدید منابع مالی و ضعف مدیریتی در اجراي پروژههاي
بزرگ زیربنایی نیاز بیشتري براي ورود به این مباحﺚ دارند.
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فص
ل دوم
آشنایی با قوانین ،ضوابط و فراینداهی واگذا ری رپوژهاهی
ب
خ
لت
تملک داراییاهی سرماهیای هب ش دو ی
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 -1-2مقدمه
امروزه در برههاي از زمان توسعهیافتگی در كشورها هستیم كه ازیکطرف دولتها در راستاي اعمال
حاكمیت و حکمرانی موظف به ایجاد رفاه و توسعه همهجانبه اقتصادي و اجتماعی براي جامعه خود بوده و از
طرف دیگر بخش خصوصی و غیردولتی محکوم به توسعهیافتگی همهجانبه و تصدي امور مربوط به رونق و
توسعه اقتصادي و اجتماعی میباشند .نظر به عدم قطعیتها ،حجم بري بسیار باالي سرمایهگذاريها در
پروژههاي زیرساختی و طرحهاي عمومی و عمرانی ،پیچیدگیهاي قانونی ،قراردادي و ضرورت اخذ مجوزهاي
شکلگیري پروژهها ،تأمین خوراک و مواد اولیه طرحهاي زیربنایی و توزیع محصوالت تولیدي در شبکههاي
توزیع سراسري ،الزم است بخش خصوصی با بخش دولتی و یا عمومی در یک بازار تعاملی و دو جانبه
همکاري همهجانبه در شکلگیري ،انعقاد و اجراي طرحهاي زیربنایی و ساختاري كشور را سرلوحه كار خود
قرار دهند .در این راستا تنوع قراردادهاي مشاركت و همکاري قابلتوجه است .بدیهی است یافتن راهحلها
در فرا رفت از چالشهاي حقوقی ،قراردادي و مالی و اقتصادي و عملیاتی میتواند راه گشا براي تعامل دو
بخش مهم عمومی و خصوصی در جامعه باشد و نویدبخش مدیریت ریسک آن دسته از طرحهایی باشد كه
نه بخش عمومی بهتنهایی از عهده انجام آن برمیآید و نه بخش خصوصی انگیزه كافی براي اجراي انحصاري
خود را دارا میباشد.

 -2-2قواﻧین و مقررات مشارکت عمومی – خصوصی
• شامل مجموعه تمامی قوانین و مقرراتی است كه بیانكننده چگونگی پیادهسازي مشـاركت عمومی
 خصوصی میباشد.• این مجموعه میتواند بهصورت قانونی مستقل ( )PPP Lawباشد كه معموالً از رعایـت دیگـر
قوانین معاف است یا شامل مجموعهاي از قوانین و مقررات یک كشور باشد كه در كنار یکدیگر
چارچوب قانونی براي اجراي مشاركت عمومی  -خصوصی را فراهم میآورد.
• قوانینی از قبیل قانون مالی و معامالتی ،قوانین بودجه و تأمین اعتبار ،قوانین و مقررات بخشـی و
همچنین قوانین مرتبط با محیطزیست ،مالکیت ،زمین ،مجوزهاي دولتی ،مالیات و كار
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شکل  -1-2مجموعه قوانین درگیر در فرایند مشاركت عمومی  -خصوصی
 -3-2ویﮋگیهای ﺿروری برای قواﻧین و مقررات مرتبﻂ با مشارکت عمومی – خصوصی
• پیشبینی سازوكار ارائه تضامین طرفین قرارداد
• امکان توفیق داراییهاي پروژه یا قرارداد مشاركت جهت اخذ تسهیالت بجاي وثایق درجهیک
• انعطافپذیري باال در فرآیند ارجاع كار پروژههاي مشاركتی (انتخاب سرمایهگذار) نسـبت بـه
فرآیندهاي مصرح در قانون برگزاري مناقصات و دیگر قوانین و مقررات موضوعه
• تنظیم مقررات بخشی در راستاي نزدیک كردن تعرفه كاربران به بهاي تمامشده محصـول پروژه و
توسعه بازار محصول پروژههاي زیرساختی
• ایجاد صندوق یا نهاد مالی جهت ارائه تسهیالت مالی توسعهاي در دوران احـداث یـا خریـد محصول
در پروژههاي غیر خودگردان كه توسط بخش غیردولتی به بهرهبرداري رسیده است.
• تسهیل فرآیندهاي حل اختالف و تشکیل دادگاههاي تخصصی
• نهادسازي و توسعه نقش نهادهاي تخصصی غیردولتی
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در كشورهاي با قانون عرفی 11سیاستهاي كلی و راهنما وجود دارد و در كشورهاي با قانون مدنی 12قوانین و
مقررات و فرآیندها با جزئیات كامل مشخصشدهاند.

شکل  -2-2سهم كشورها از قوانین مشاركت عمومی  -خصوصی

 -4-2قواﻧین و مقررات فرا بخشی (مرتبﻂ با حوزههای مختلف زیرساختی)
• قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاي نظام مالی كشور
• قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ()2
• قانون مدیریت خدمات كشوري
• قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
• قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

 -5-2قواﻧین و مقررات بخشی (مرتبﻂ با یک حوزه زیرساختی)
• قانون برنامه ششم توسعه كشور
• قانون برنامه پنجم توسعه كشور
- Common law
- Civil Law
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• قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
• قانون تشویق سرمایهگذاري در طرحهاي آب كشور
• قانون احداث پروژههاي عمرانی بخش راه و ترابري از طریق مشاركت بانکها و سایر منابع مالی و
پولی كشور
• قانون اصالح الگوي مصرف انرژي

 -6-2قواﻧین و مقررات فرا بخشی :بﺴترسازی مشارکت
قانون احکام دائمی برنامههاي توسعه كشور:
• بند ب ماده  :34بهكارگیري روشهاي اجرایی مناسب «مشاركت بخش عمومی  -خصوصی» از قبیل
«تأمین منابع مالی ،ساخت ،بهرهبرداري و واگذاري»« ،تأمین منابع مالی ،ساخت و بهرهبرداري»،
«طرح و سـاخت كلید در دست» و یا «ساخت ،بهرهبرداري و مالکیت» با پیشبینی تضمینهاي
كافی و تدابیر بودجهاي.
• ماده  :27واگذاري طرحهاي تملک داراییهاي سرمایهاي جدیـد ،نیمهتمام و تکمیلشده و آمـاده
بهرهبرداري به بخش غیردولتی در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شوراي اقتصاد
قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاي نظام مالی كشور:
• ماده  :12كمک در پرداخت اصلوفرع سرمایهگذاري توسط وزارت نفت و نیرو در پروژههایی كه
منجر به صرفهجویی ،كاهش هزینه در تولید یا خدمات ،بهبود كیفیت محیطزیست و یا كاهش
تلفات جانی و مالی و بهینهسازي مصرف انرژي میشوند.

 -7-2قواﻧین و مقررات فرا بخشی :کوﭼکسازی دوﻟت
قانون برنامه ششم كشور:
• بند الف ماده  :28واگذاري واحدهاي عملیاتی ،خرید خدمات و مشاركت با بخش غیردولتی ،حـذف
واحـدهاي غیرضروري ،كاهش سطوح مدیریت ،كاهش پستهاي سازمانی ،انحالل و ادغام
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سازمانها و مؤسسات و واگذاري برخی از وظایف دستگاههاي اجرائی به شهرداريها و دهیاريها و
بنیاد مسکن انقالب اسالمی
قانون الحاق (:)2
• ماده  :5واگذاري واحدهاي خدماتی ،رفاهی و مجتمعهاي فرهنگی ،هنري و ورزشی بهصورت اجاره
قانون مدیریت خدمات كشوري:
• ماده  :13انجام امور تصديهاي اجتماعی ،فرهنگی و خدماتی از طریق توسعه بخش تعـاونی و
خصوصـی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صالحیت شده و با نظارت و حمایت دولت
• ماده  :15واگذاري امور تصديهاي اقتصادي به بخش غیردولتی
• ماده  :22تکلیف به دستگاههاي اجرایی براي آموزش ،سازماندهی ،ایجاد تسهیالت و كمکهاي
مالی ،رفع موانع اداري و خرید خدمات از بخش غیردولتی بهمنظور تقویت و حمایت از بخش
غیردولتی
• ماده  :24شناسایی وظایف قابلواگذاري به بخش غیردولتی و واگذاري  20درصد از آنها در طی هر
برنامه و كاهش استخدام در امور غیر حاكمیتی
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت:
• ماده  :33اجازه به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بنیاد ایرانشناسی و فرهنگستانها
و مركز آموزش مدیریت دولتی و بیمارستانهاي آموزشی جهت اجاره ساختمانها و امکانات موجود
خود ،بهصورت موقت اجاره یکساله یا كمتر و قابل تمدید به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت
روز
• ماده  :43اجاره ساختمانها و امکانات موجود وزارتخانهها و مؤسسات ،بهصورت موقت (به مدت یک
سال یا كمتر) به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز
• ماده  :88واگذاري مراكز مختلف خدماتی ،فرهنگی ،رفاهی ،اجتماعی ،آموزشی ،درمانی و گردشگري
بـه سـه روش خرید خدمات از بخش غیردولتی ،مشاركت با بخش غیردولتی و واگذاري مدیریت به
بخش غیردولتی
قانون اجراي سیاستهاي كلی اصل (:)44
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• تعیین تکلیف وظایف حاكمیتی و وظایف تصديگري جهت واگذاري به بخش غیردولتی
قانون برنامه پنجم توسعه كشور:
• ماده  :164اصالح ساختار و تﻐییر اساسنامه راهآهن جمهوري اسالمی ایران با تفکیک وظایف
حـاكمیتی و تصديگري در حملونقل و واگذاري بخشهاي غیر حاكمیتی آن به بخشهاي
خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیتهاي جدید توسط بخشهاي خصوصی و تعاونی و ایجاد زمینه
اسـتفاده از منـابع داخلـی و خـارجی براي رشد و توسعه فعالیتهاي ریلی

 -8-2قواﻧین و مقررات فرا بخشی :خرید خدمات و کاﻻ
قانون برنامه ششم توسعه كشور:
• بند الف ماده  :25خرید خدمات از بخـش خصوصـی و تعـاونی (بهجاي تولیـد خـدمات) در
چهارچوب استانداردهاي كیفی بهمنظور افزایش بهرهوري و ارتقاي سـطﺢ كیفـی خـدمات و
مدیریت بهینه هزینه
قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاي نظام مالی كشور:
• ماده  :7اجازه خرید محصول (كاال و خدمات) طرحها و پروژههاي قابلواگذاري از بخـش خصوصی تا
سقف بهاي تمامشده براي دولت
قانون الحاق:
• ماده  :46بهمنظور ارتقاي كیفیت خدمات و كاهش اعتبارات هزینهاي ،نسبت به خرید خدمات ،براي
انجام مأموریتها و وظایف قانونی غیر حاكمیتی خود از بخش غیردولتی بـه شـرطی كـه متضمن
اخذ هزینه اضافه از مردم نگردد.

 -9-2قواﻧین و مقررات بخشی :آب و فاﺿالب
قانون برنامه ششم توسعه كشور:
• ماده  :36خرید تضمینی آب شیرین شده در شهرهاي حوزه خلیجفارس و دریاي عمان
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• ماده  :37استفاده از سرمایهگذاري بخش خصوصی داخلی و خارجی و سازمانهاي بینالمللی در
ازاي واگذاري پساب استحصالی
قانون الحاق (:)2
• ماده  :20خرید آب استحصالی و پساب تصفیهشده از سرمایهگذاران اعـم از داخلـی و خـارجی ،آب
مازاد ناشی از صرفهجویی حقابه داران در بخشهاي مصرف و هزینههاي انتقـال آب توسـط بخـش
غیردولتی را حسب مورد باقیمت توافقی یا با پرداخت یارانه
قانون برنامه پنجم توسعه كشور:
• بند الف ماده  :142مشابه ماده  20قانون الحاق ()2

 -10-2قواﻧین و مقررات بخشی :حملوﻧقل
قانون برنامه ششم توسعه كشور:
• بند الف ماده  :51اجازه به سازمان بنادر و دریانوردي جهـت مشـاركت بـا شركتهاي معتبـر
بینالمللی (داخلی و خارجی) ،براي تشکیل شركتهایی جهت سرمایهگذاري و بهرهبرداري از بنادر
اصلی با كاركرد بینالمللی و فرودگـاهی بهاستثناي خـدمات كمـک نـاوبري و نشستوبرخاست
هواپیما
• بند ب ماده  :51واگذاري حق بهرهبرداري و مدیریت بنادر كوچک و محلی ،اعطاي مجوز احـداث
بنادر كوچک جدید به اشخاص غیردولتی با حفﻆ وظایف حاكمیتی
• بند الف ماده  :57تکلیف دولت براي تکمیل و اجراي طرحهاي حملونقل ریلـی ،دوخطـه كـردن
مسیرها و احداث خطوط برقی و سریعالسیر از طریق مشاركتهاي دولتی -خصوصی

 -11-2قواﻧین و مقررات بخشی :منابﻊ آب ،کشاورزی و محیﻂزیﺴت
قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع:
• ماده  :3واگذاري حفﻆ و احیاء و اصالح و توسعه و بهرهبرداري از جنگلها و مراتـع و بیشههاي
طبیعی و اراضی جنگلی
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قانون برنامه پنجم توسعه كشور:
• بند ب ماده  :142سرمایهگذاري و مالکیت ،مدیریت و بهرهبرداري سدها و شبکههاي آبرسانی با
حفﻆ كلیه حقوق حقابه بران ،توسط بنگاهها و نهادهاي عمومی غیردولتی و بخشهاي تعـاونی و
خصوصی
• بند ب ماده  :143تحویل آب موردنیاز كشاورزان بهصورت حجمی بر اساس الگـوي كشـت هـر
منطقه و با استفاده از مشاركت بخش غیردولتی

 -12-2قواﻧین و مقررات بخشی :اﻧرژی
قانون برنامه پنجم توسعه كشور:
• بند الف ماده  :133پرداخت یارانه خرید برق از تولیدكنندگان برق پراكنده با مقیاس كوچک از
طریـق عقـد قراردادهاي بلندمدت یا ارائه تسهیالت براي تبدیل نیروگاه گازي به سیکل تركیبی
• بند ب ماده  :133انعقاد قراردادهاي بلندمدت خرید تضمینی برق تولیدي از منابع انرژيهاي نو و
انرژيهاي پاک
• بند ج ماده  :133حمایت از سرمایهگذاري بخش خصوصی در توسعه نیروگاههاي با مقیاس كوچـک
تولیـد برق
• بند د ماده  :133افزایش توان تولیدي برق از طریق سرمایهگذاري بخشهاي عمومی ،تعاونی و
خصوصی بهصورت روشهاي متداول سرمایهگذاري ازجمله  BOOو BOT
قانون اصالح الگوي مصرف انرژي:
• ماده  :61عقد قرارداد بلندمدت خرید تضمینی از تولیدكنندگان غیردولتی برق از منـابع تجدید
پذیر (بـادي ،خورشیدي ،زمینگرمایی ،آبی كوچک ،دریایی و زیستتوده)

 -13-2قواﻧین و مقررات بخشی :ارتباطات و فناوری اطالعات
قانون برنامه ششم توسعه كشور:
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• بند الف ماده  :67مشاركت و سرمایهگذاري با بخش خصوصی در طرحهاي فیبر نوري و طرحهاي
زیرساختی  ،ICTماهوارههاي سنجشی و مخابراتی و توسعه زیرساختهاي علوم و فناوري فضایی
• بند الف ماده  :67اجازه تأسیس شركت انتقال (ترانزیت) ارتباطات بینالملل با مشـاركت و
سرمایهگذاري مشترک با بخشهاي خصوصی و عمومی غیردولتی و شركتهاي خارجی بهمنظور
حضور مـؤثر در بازارهـاي منطقهاي و بینالمللی صدور خدمات فنی و مهندسی پهناي باند
• بند خ ماده  :68تکلیف وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و شركت ملـی پست جمهـوري اسـالمی
ایـران نسبت به افزایش خدمات و فعالیت دفاتر ارتباطات و فناوري اطالعات روسـتایی بـا اسـتفاده
از مشـاركت بخش خصوصی (صدور مجوز ساالنه حداقل دو هزار دفتر)
• ماده  :69استفاده از مشاركت بخش غیردولتی در اجراي برنامه هوشمند سازي مـدارس ،امکـان
دسترسـی الکترونیک (سختافزاري -نرمافزاري و محتوا) به كتب درسی ،كمکآموزشی ،رفع اشکال،
آزمون و مشاوره تحصیلی ،بازيهاي رایانهاي آموزشی ،استعداد سنجی ،آموزش مهارتهاي حرفهاي،
مهارتهاي فنـی و اجتماعی براي كلیه دانشآموزان شهرهاي زیر بیست هزار نفر و روستاها و
حاشیه شهرهاي بزرگ

 -14-2قواﻧین و مقررات بخشی :آموزش
قانون الحاق (:)2
• ماده  :41خرید خدمات آموزشی در مناطقی كه ظرفیت كافی در مدارس دولتی وجود ندارد.
قانون الحاق:
• ماده  :44اداره خودگردان مراكز جانبی از قبیل مراكز آموزشی ،رفاهی ،تفریحـی ،آموزشـی و
ورزشی
قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین:
• بند ب ماده  :7واگذاري اماكن و فضاهاي آموزشی در فرصتهایی كه از آنها استفاده نمیشود
جهت بهرهبرداري آموزشی

 -15-2قواﻧین و مقررات بخشی :تأمین ماﻟی
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قانون احکام دائمی برنامههاي توسعه كشور:
• ماده  :48مجوز ایجاد «صندوق توسعه حملونقل» با سرمایه اولیه  19هزار میلیارد تومان بـا
اسـتفاده از داراییهاي در اختیار وزارت راه و شهرسازي و سازمانها و شركتهاي تابعه بهمنظور
ایجـاد سـازوكارهاي تأمین منابع مالی پایدار براي توسعه زیرساخت و ناوگان حملونقل كشور
تشویق ،حمایت و مشـاركت در سرمایهگذاري زیرساختها ،بیمه سرمایهگذاريها در حوزه
حملونقل و مشاركت در ساخت ،توسـعه و نگهداري شبکهها و زیرساختها
قانون برنامه پنجم توسعه كشور:
• بند د ماده  :163پرداخت در قالب وجوه اداره شده از محل منابع داخلـی شركتهاي وابسـته بـه
وزارت راه و ترابري بهمنظور كمک به تدارک ناوگان حملونقل جادهاي بینشهري و احداث
پایانههاي مسـافري و باري و مجتمعهاي خدمات رفاهی بینراهی توسط بخشهاي خصوصی و
تعاونی
قانون بودجه سال  1396كل كشور:
• بند الف تبصره  :19اهرمسازي منابع مالی دولت ،بانک عامل و بخش خصوصی
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی كشور:
• ماده  :24اجازه ارائه تسهیالت توسط بانکها حداقل معادل سه برابر ارزش حاصلشده از محـل
فـروش طرحهاي تملک و یا سایر اموال مازاد دولتی كه براي افزایش سرمایه بانک مصرف میشود.
قانون الحاق (:)2
• ماده  28بند (ل) :ارائه تسهیالت به سرمایهگذار از محل اعتبارات بودجه عمومی و یا كمکهاي فنی
و اعتباري
• ماده  :37ایجاد منابع پایدار براي ارتقاي سالمت روستاها و شهرهاي با جمعیت  20هـزار نفـر و
كمتـر از محل تخصیص یک درصد از مالیات بر ارزشافزوده بهعنوان مالیات سالمت
• ماده  :53ایجاد منابع پایدار براي توسعه زیرساختهاي ورزشی و امور جوانـان از محـل اختصـاص
یـک درصد از بودجه دستگاههاي اجرایی مشمول ماده  5قانون م .خ .ک.

26

• ماده  :54دریافت مبالﻎ موردنیاز براي توسعه شبکه آبرسانی و جمعآوري و تصفیه فاضـالب از
متقاضـی اشتراک بهعنوان پیش دریافت
• ماده  :69ایجاد منابع پایدار براي ارتقاي سالمت از محل اخذ عوارض از نوشیدنیهاي قنـدي
داخلـی و وارداتی و اخذ عوارض از خردهفروشی سیگار
• ماده  :70ایجاد منابع پایدار براي توسعه حملونقل ریلی از محل  20درصد درآمد ناشی از فروش
گازوییل
قوانین بودجه سنواتی:
• اعتبارات و ردیفهاي بودجه كه بهمنظور اعطاي تسهیالت به بخش غیردولتی در نظر گرفتهشده
است.
صندوق توسعه ملی (اساسنامه و ماده  52قانون الحاق :)2
• بند الف و ب ماده  :52اعطاي تسهیالت ریالی به میزان  10درصد از منابع ورودي صندوق به
بخشهاي آب ،كشاورزي ،صنایع تبدیلی و تکمیلی ،منابع طبیعی و محیطزیست ،صادرات
محصوالت كشاورزي ،صنعت ،معدن ،گردشگري و صادرات كاالهاي صنعتی و معدنی بهاستثناي
بخش ساخت مسکن
• پرداخت تسهیالت ارزي به صنعت نفـت ،صـنعت و معـدن ،حملونقل و گردشـگري ،آب و
كشـاورزي و فناوريهاي نوین

 -16-2قواﻧین و مقررات :خیرین
• ماده  :10استفاده از ظرفیتهاي خیرین در پروژههاي نیمهتمام
• ماده  :18استفاده از ظرفیتهاي خیرین در طرحهاي تملک كه در آن اصل تسهیالت توسط خیر و
سود و كارمزد توسط دولت از محل اعتبارات طرح پرداخت میشود.

 -17-2دیگر قواﻧین و مقررات
• آییننامه اجرایی بند (ز) ماده  38قانون برنامه پنجم توسعه :خرید خدمات راهبردي سالمت.
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• قانون اصالح الیحه قانونی احداث پایانههاي مسافربري و ممنوعیت تردد اتومبیلهاي مسافربري
برونشهري در داخل شهر تهران.
• اساسنامه صندوق احیا و بهرهبرداري اماكن تاریخی (بند ز ماده  114قانون برنامه چهارم توسعه).
• ماده  72قانون احکام دائمی برنامههاي توسعه :اجازه بهتمامی دستگاههاي اجرایی واگذاري
بهرهبرداري از بناها و اماكن تاریخی .فرهنگی ثبتشده در فهرست آثار ملی (بهاستثناي نفیس ملی)
به بخش خصوصی و تعاونی.
• ضوابط مشاركت و سرمایهگذاري در مناطق طبیعی كشور .15/2/95
• قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاري خارجی (فیپا).
• آییننامههاي مالی و معامالتی دانشگاهها (ماده یک قانون احکام دائمی و بند ب ماده  20قانون
برنامه پنجم توسعه).
ماده  27قانون الحاق ( )2و دستورالعمل شوراي اقتصاد:
• واگذاري طرحهاي تملک داراییهاي سرمایهاي جدید و نیمهتمام و تکمیلشده و آمـاده بهرهبرداري
در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شوراي اقتصاد با تعیـین نحـوه تـأمین مالی دوره ساخت
(فاینانس) ،پرداخت هزینههاي بهرهبرداري یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهاي
اجراي كیفیت خدمات و نهایتاً واگذاري طرح پس از دوره قـرارداد بـه بخش غیردولتی با حفﻆ
كاربري
• واگذاري طرحهاي تملک داراییهاي سرمایهاي نیمهتمام و تکمیلشده كه خـدمات آنها قابلعرضه
توسط بخش غیردولتی است بهصورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی بـا حفـﻆ كاربري
• واگذاري مالکیت ،حق بهرهبرداري و یا بهرهبرداري طرحهاي تملک داراییهاي سرمایهاي
قابلواگذاري و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت با حفﻆ كاربري
ماده  27قانون الحاق ( :)2ویرایش اول دستورالعمل:
• تعریف فرآیند رقابتی انعطافپذیر متناسب با شرایط و پیچیدگیهاي انتخاب سرمایهگذار.
• تمركززدایی فرآیند واگذاري پروژه و تسهیل و پشتیبانی از جانب سازمان.
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• تﻐییر جهتگیري دولت نسبت به كاهش حداكثري اختصـاص منـابع مـالی بودجهاي در دوران
احداث پروژه؛ و تأكید بر اختصاص منابع مالی پایدار به سرمایهگذاران جهت خرید تضمینی محصول
پروژه در دوران بهرهبرداري.
• تبیین انواع مشوقها در بستر قوانین و مقررات موجود كشور.
• واگذاري طرحها با استفاده از انواع روشها و الگوهاي شناختهشده.
ماده  27قانون الحاق ( :)2ویرایش دوم دستورالعمل:
• مسئولیت و اختیار بیشتر به دستگاههاي اجرایی در واگذاري پروژهها
• سازمان و سازمان استانی بهعنوان ناظر بر حسن اجراي دستورالعمل
• تأكید در اجراي پروژههاي جدید با اولویت استفاده از مشاركت بخش خصوصی
• پیشبینی امکان منظور شدن مطالبات پیمانکاران و غیره بهعنوان آورده سرمایهگذاري در مدل مالی
• ایجاد سازوكار حل مشکل پروژههایی كه عرصه آن در اختیار دستگاه اجرایـی نیسـت بـا استفاده از
ظرفیت استانداران
• اضافه نمودن روشهاي جدید واگذاري پروژه
• پیشبینی امکان اجاره پروژه به مدت بیش از یک سال بر اساس مدل مالی
• عدم نیاز به تعیین قیمت اولیه درروش فروش درصورتیكه متقاضی  3نفر یا بیشتر از آن باشد.
ماده  27قانون الحاق ( :)2اصالحیه
• اضافه شدن نماینده اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و كشاورزي به كارگروه واگذاري.
• واگذاري خارج از فرآیند رقابت عمومی با تصویب كارگروه واگذاري یا كارگروه واگذاري استان.
• شرایط فراخوان محدود نیز مطابق چارچوب ابالغی سازمان انجام میگیرد.
• لزوم انطباق شرایط متقاضیان سرمایهگذاري نهادهاي عمومی غیردولتی با شـرایط مـذكور در ماده
( )6قانون اصالح مواد  6 ،1و  7قانون اجراي سیاستهاي كلی اصل ( )44ضروري است.
• تعیین میزان ،انواع و شرایط تضامین طرفین قرارداد برحسب نوع پروژه و شـرایط موجـود در
چارچوب موافقتنامه قرارداد ابالغی ،توسط كارگروه واگذاري یا كارگروه واگذاري استان.
• فسﺦ قرارداد واگذاري در تمامی موارد صرفاً با درخواست عالیترین مقام دسـتگاه اجرایـی و تصویب
كارگروه واگذاري یا واگذاري استان صورت میپذیرد.
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• رفع اختالف از طریق مذاكره ،ارجاع به كارشناس یا از طریق داوري توسط كارگروه واگذاري.

 -18-2ماده  27قاﻧون اﻟحاق ( :)2فرآیند اجرایی
• قرارگرفته پروژهها در لیست پروژههاي قابلواگذاري در قانون بودجـه سـنواتی تـا قبـل از انعقاد
قرارداد واگذاري ،هیچگونه تﻐییري را درروند تخصیص اعتبـارات از سـوي سـازمان و دستگاه
اجرایی ذ ي ربط ایجاد نمیكند.
• سازمان یا سازمان استانی میتواند رأساً نسبت به تعیین پروژههاي قابلواگذاري اقـدام نموده و
دستگاه اجرایی مکلف به اجراي آن است.
• چنانچه پیمانکاران ،مشاوران ،تأمینكنندگان ماشینآالت و تجهیزات و تأمینكنندگان مـالی
(فاینانسور) و یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی كه داراي مطالبات تأییدشده از دولت باشند و در
فرآیند رقابتی واگذاري تصریﺢشده در دستورالعمل بهعنوان سرمایهگذار انتخاب گردنـد ،با
درخواست آنان مطالبات آنها در روشهاي مشاركتی بهعنوان سرمایهگذاري اولیـه در پـروژه تلقی
شده و در مدل مالی منظور میگردد؛ همچنین در روش فروش بهعنوان پرداخت قسـمتی از قیمت
اولیه پروژه تلقی میشود.

شکل  -3-2مراحل شناسایی ،تصویب و مطالعات پروژههاي قابلواگذاري
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شکل  -4-2مراحل انتخاب سرمایهگذار و ارزیابی صالحیت 1

شکل  -5-2مراحل انتخاب سرمایهگذار و ارزیابی صالحیت 2
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شکل  -6-2مراحل انتخاب سرمایهگذار و ارزیابی صالحیت 3
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خالهص تکمیلی مشخصات و وضعیت ما یل
و اقتصادی رپوژه
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 -1-3مقدمه
در این بخش با توجه به برآوردهاي صورت گرفته از مجموعه هزینههاي سرمایهگذاري شده
توسط بخش دولتی و بر مبناي پیشبینیهاي انجامشده از «هزینههاي تکمیل و بهرهبرداري از
پروژهها» و «درآمدهاي حداقلی حاصل از نهایی شدن پروژه توسط بخش خصوصی پس از
تکمیل آن» ،توجیهپذیري اقتصادي هر یک از پروژهها با توجه به تحلیلهاي مالی صورت
گرفته و بهطور كامل در شرایط مختلف گزارششده است .همچنین در ابتدا براي آشنایی
بیشتر با وضعیت فعلی هر یک از پروژهها ،شرح توصیفی (مانند؛ ابعاد و ویژگیهاي ظاهري،
راهها و مسیرهاي اصلی و فرعی منتهی به طرح ،موقعیت مکانی ،كروكی ،عکس ،چشمانداز
پروژه و مجموعه خدمات قابلارائه در پروژه) از آنها و تحلیل مقدماتی عوامل درونی و بیرونی
(نقاط قوت ،ضعف و فرصت ،تهدید )13نیز موردبررسی قرارگرفته است.







)SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
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جدول  -1-3خالصه مدیریت احداث سالن ورزشی خالکیاسر لنگرود
عنوان پروژه :احداث سالن ورزشی خالکیاسر لنگرود
 -2شهرستان محل اجرا :لنگرود

 -1سازمان متولی :سازمان ورزش و جوانان

 -3خالصه مشخصات پروژه (مساحت ،خصوصیات ظاهري ،ویژگیهاي منطقه ،ظرفیت و غیره):
سالن ورزشی خالکیاسر لنگرود با ظرفیت اسمی  1500نفر و درصد پیشرفت پروژه  30درصد ،مجموعهاي
از خدمات شامل؛ برگزاري مسابقات ورزشی ،برگزاري جشنهاي مناسبتی ،آموزش و بوفه را به متقاضیان
ارائه میدهد .فاصله كم از مركز شهر لنگرود و امکان استفاده از حمایتهاي مالی دولتی از مزایاي این
طرح است.
جدید 

 -4نوع پروژه:

آماده بهرهبرداري 

نیمهتمام 

 -5وضعیت پیشرفت پروژه (درصد):
100-90

90-80

80-70

70-60

60-50

50-40

 -6جزییات زمانبندي پروژه:

40-30

30-20

20-10

10-0

تاریﺦ اتمام 12 :ماه براي تکمیل پروژه

 -7خالصه سرمایهگذاري:
مقدار سرمایهگذاري فعلی صورت گرفته7،437،585،000 :ریال
مقدار سرمایه تقریبی موردنیاز براي تکمیل پروژه 36،484،154،861 :ریال
 -8انتظارات از واگذاري طرح:
پروژه نام برده در مدتزمان  12ماه تکمیلشده و ضمن اجرایی كردن كامل خدمات تعریفشده براي آن،
با در نظر گرفتن دوره بهرهبرداري  10سال ،دوره بازگشت سرمایه  4/2سال و نرخ بازگشت سرمایه اولیه
(سالیانه)  24درصد پیشبینی میشود.
 -9آدرس كامل پروژه :لنگرود – جاده چمخاله-روستاي خالکیاسر-بعد از پل – جنب تعاونی كشاورزي –
محل پروژه سالن ورزشی خالکیاسر.
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 -2-3گزارش ﻧهایی وﺿعیت پروژه احداث ساﻟن ورزشی خاﻟکیاسر ﻟنگرود
 -1-2-3ﻧمای کلی از طرح
جدول  -2-3گزارش وضعیت توصیفی پروژه
استان :گیالن

شهرستان :لنگرود

بخش :خالکیاسر

ابعاد و مساحت اجرای طرح:
پروژه سالن ورزشی خالکیاسر در زمینی به مساحت  1839/31مترمربع و سالنی با زیربنای  1050مترمربع
پیادهسازی شده است.
فواصل با مرکز شهر و شهرهای اطراف:
خالکیاسر از روستاهای دهستان چاف از توابع شهرستان لنگرود است که در زمینی جلگهای به فاصله چهار
و نیم کیلومتری مرکز دهستان و شش کیلومتری مرکز شهرستان لنگرود واقعشده است که با جادهای آسفالته
به شهر مرتبط میگردد .برای رفتن به این روستا هم میتوان از جاده چمخاله اولین فرعی سمت چپ بعد
از خارج شدن از شهر لنگرود در جاده چمخاله رسید هم از مسیر موبندان وهم از طریق چاف پاپکیاده به
این روستا دسترسی پیدا کرد.
مسیرها و خیابانهای اصلی و فرعی حومه طرح:
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وضعیت امکان تأمین مواد اولیه در محل:
دسترسی کامل به مصالح و تجهیزات مرتبط با تکمیل پروژه وجود دارد.
وضعیت تأمین نیروی کار ماهر در منطقه:
دسترسی کامل به نیروی متخصص وجود دارد.
مجوزهای گرفتهشده برای واحد موردنظر:
پروانه کسب 

مجوز تأسیس آموزشگاه 

مجوز از شهرداری 

پروانه تولید و بهرهبرداری 

مجو نیروی انتظامی (اماکن) 

سند ملکی

چشمانداز قابل پیشبینی برای طرح:
پیرو پرورش نسل جوان و تشویق آنها در مشارکت برنامههای فرهنگی ،سالمتی و ورزشی ،این مجموعه
ضمن ارتقاء جایگاه و اعتبار خود در سطح شهرستان لنگرود بهعنوان مهمترین سالن ورزشی شمال لنگرود
به دنبال ارائه بهترین زیرساخت آموزشی و استفاده از مربیان مجرب با تجهیزات مدرن روز است.
 -1اجاره سانس به تیمها وگروههای ورزشی
خدمات قابلعرضه

 -2برگزاری جشنهای مناسبتی
 -3تبلیغات داخل سالن
 -4خدمات بوفهای
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کروکی طرح:
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عکس از وضعیت فعلی طرح:
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 -2-2-3تحلیل مقدماتی دروﻧی – بیروﻧی
جدول  -3-3گزارش اولیه SWOT
تهدیدها ()T

فرصتها ()O

نقاط ضعف ()W

نقاط قوت ()S

 :T1ضعف اقتصادي
خانوارهاي روستایی

 :O1وجود جاذبههاي
طبیعی و مهاجرت مثبت به
شهر-روستاهاي شمالی

 :W1حاكمیت تفکر
سنتی در بدنه هیئتهاي
ورزشی

 :S1امکان استفاده از
وامهاي تبصره 19
كمبهره دولتی

 :T2كمبود ثبات
اقتصادي و محدودیت
در برآوردهاي متﻐیرهاي
اقتصادي مانند نرخ تورم
و بهره

 :O2تعدد رشتههاي
ورزشی سالنی پرطرفدار

 :W2تفاوت سطﺢ ورزش  :S2وجود سند توجیهی
بانوان و آقایان در ورزش اقتصادي و برآورد مالی
پروژه
منطقه

 :W3كمبود استفاده
كامل از ظرفیت تبلیﻐاتی
سالنهاي ورزشی

 :S3اخذ تمامی مراحل
مرتبط با مجوزهاي اولیه
احداث و بهرهبرداري

 :O3گرایش رو به رشد
 :T3احتمال ضعف در
تعامل مثبت با ارگان -حضور بانوان در فعالیتهاي
ورزشی
هاي فرهنگی و آموزشی
مرتبط
 :T4مشکالت فرهنگی و
اجتماعی حضور بانوان
در فرهنﮓ منطقهاي

 :O4تعدد و تراكم زیاد
روستاهاي اطراف

 :W4نیاز به تکمیل 70
درصد پروژه براي
بهرهبرداري كامل از طرح

 :S4امکان استفاده از
ظرفیت سالن براي
خدمات ثانویه

 :T5كمبود توجه به
توریسم ورزشی در
شهرهاي شمالی

 :O5نزدیکی به مركز شهر
لنگرود و بندر درحالتوسعه
چمخاله

 :W5كمبود استفاده
چندگانه و همزمان
خدمات سالنی آقایان و
بانوان

 :S5وجود متخصصان و
مربیان متعدد ورزشی در
شهرستان

 :T6كمبود وجود نگاه
بلندمدت اقتصادي در
پروژههاي ورزشی

 :O6الزام قانونی همکاري
بخشهاي دولتی با بخش
خصوصی در پروسه
واگذاري

 :W6هزینه استهالک
باالي ابنیه و سازهها در
مناطق شمالی

 :S6افزایش دانش و
آگاهی مردم در استفاده
از دورههاي ورزشی
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 -3-2-3پیﺶبینی هزینههای پروژه
جدول  -4-3خالصه گزارش وضعیت هزینههای بخش دولتی و خصوصی
بخش

شرح

بخش عمومی

هزینههاي فعلی پروژه

بهاء به ریال

1

6،437،585،000

 -1هزینه زمین

2

1،000،000،000

 -2هزینه ساخت تا به امروز

جمع هزینههاي فعﻠی پروژه

7،437،585،000

(هزینه سرمایهاي بخش عمومی)

 -3عوارض و دیون معوق با ذکر نام

0

 -4انشعابات موردنیاز با ذکر نوع انشعاب(آب ،برق ،گاز)

هزینههاي تکمیل
پروژه

1،200،000،000

 -5تکمیل ساخت

33،284،154،861

 -6تجهیز تا مرحﻠهي بهرهبرداري

3

2،000،000،000

بخش خصوصی

36،484،154،861

جمع هزینههاي تکمیل پروژه
4

895،104،000

 -7هزینه ساالنه نیروي انسانی

هزینههاي بهرهبرداري
(هزینههاي جاري)

 -8هزینههاي تأمین انرژي عمومی (آب ،برق ،گاز و تﻠفن)

5

 -9هزینههاي مواد و اقالم مصرفی (نظافتی ،اداري و ورزشی)

36،320،000
6

78،000،000

 -10هزینه تعمیر و نگهداري ساختمان طرح

50،000،000

 -11هزینه تعمیر و نگهداري تأسیسات

50،000،000

جمع هزینههاي بهرهبرداري (هزینههاي جاري)

1،109،424،000

 -1متراژ زمین  1839/31مترمربع بوده و هر متر  3،500،000ریال ارزشگذاري شده است.
 -2سالن ورزشی  1050مترمربع مساحت داشته و هزینه ساخت انجامشده تاكنون به ازاي هر مترمربع 952،381ریال است.
 -3تجهیزات شامل :وسایل گرمایشی و سرمایشی ،باالبر ،میله والیبال و بدمینتون ،دروازه فوتسال ،آبسردكن ،تشک تاتامی و كشتی است.
 -4شرح ریز جدول حقوق و دستمزد در جدول ( )3-5ارائهشده است.
 -5شرح ریز جدول هزینههاي انرژي (آب ،برق ،گاز و تلفن) در جدول ( )3-6ارائهشده است.
 -6شرح ریز جدول هزینههاي مواد و اقالم مصرفی (نظافتی ،اداري و ورزشی) در جدول ( )3-7ارائهشده است.
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جدول  -5-3حقوق و دستمزد كاركنان در دوره بهرهبرداري
عنوان

تعداد

حقوق ماهانه

 %23تأمین

حقوق و دستمزد ساالنه

عیدی و سنوات

اجتماعی ماهانه
مدیریت

1

12،600،000

2،898،000

37،800،000

223،776،000

اداری

1

12،600،000

2،898،000

37،800،000

223،776،000

خدمه

1

12،600،000

2،898،000

37،800،000

223،776،000

نگهبان

1

12،600،000

2،898،000

37،800،000

223،776،000
895،104،000

جمع حقوق و دستمزد

جدول  -6-3تأمین انرژي مجموعه
مقدار مصرف

هزینه

عنوان

مقدار مصرف

واحد

(ساالنه)

ساالنه(ریال)

آب مصرفی

50

لیتر

600

1،860،000

برق مصرفی

1080kw/h

کیلووات/ساعت

6480kw/h

14،000،000

گاز

1997

مترمکعب

12000

14،460،000

تلفن

500000

(ماهانه)

6،000،000

هزینههای انرژی (آب ،برق ،گاز و تلفن)

36،320،000

جدول  -7-3مواد و اقالم مصرفی
ماهانه (ریال) تعداد ماه

عنوان

هزینه ساالنه (ریال)

وسایل نظافت و شویندهها

1،000،000

12

12،000،000

وسایل مصرفی اداری

500،000

12

6،000،000

وسایل مصرفی ورزشی

5،000،000

12

60،000،000
78،000،000

مواد و اقالم مصرفی
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 -4-2-3پیﺶبینی درآمدهای پروژه
جدول  -8-3گزارش وضعیت درآمدی پروژه
بهاء به ریال

شرح
 -1درآمد ساالنه اجاره سالن به تیمها و گروههای ورزشی
 -2درآمد ساالنه برگزاری جامها و مسابقات

1

703،500،000

2

 -3درآمد ساالنه بلیط فروشی و تبلیغات محیطی

210،000،000
3

1،125،000،000
60،000،000

 -4درآمد ساالنه اجاره بوفه

2،098،500،000

جمع درآمدهای پیشبینیشده پروژه

 -1تعداد روزهاي كاري ( × )335ظرفیت هرروز كاري ( 10سانس) × قیمت هر سانس ( 300،000ریال) × ضریب اشﻐال ظرفیت ( 70درصد)
 -2تعداد روزهاي كاري ( × )30اجاره روزانه سالن جهت برگزاري مسابقات ( 7،000،000ریال)
 -3تعداد روزهاي كاري ( × )30درآمد هر بار مراجعه  /نفر (50000ریال1500/نفر)

-5-2-3خالصه پیﺶبینی وﺿعیت «درآمد-هزینه-سود»
جدول  -9-3گزارش خالصه وضعیت مالی پروژه
شرح

مبلغ (ریال)

سرمایهگذاری اولیه

36،484،154،861

هزینههای بهرهبرداری سالیانه

1،109،424،000

جمع درآمدهای سالیانه

2،098،500،000

سود سالیانه

989،076،000
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جدول  -10-3گزارش پیشبینی وضعیت مالی پروژه در دورههای بهرهبرداری مختلف
مدل واگذاری پروژه

BOT

نرخ بازده داخلی ( )IRRبرای سرمایهگذار

% 20

دوره بهرهبرداری  10سال

دوره بهرهبرداری  15سال

دوره بهرهبرداری  20سال

پرداختهای ساالنه حمایتی دولت

 7،713،225،377ریال

دوره بازگشت سرمایه

 4/2سال

نرخ بازگشت سرمایه اولیه (سالیانه)

% 24

پرداختهای ساالنه حمایتی دولت

 6،814،232،386ریال

دوره بازگشت سرمایه

 4/7سال

نرخ بازگشت سرمایه اولیه (سالیانه)

% 21

پرداختهای ساالنه حمایتی دولت

 6،503،183،473ریال

دوره بازگشت سرمایه

 4/9سال

نرخ بازگشت سرمایه اولیه (سالیانه)

% 20

«سرمایهگذار در طی دوره بهرهبرداري و اجاره ملزم به رعایت مقررات و دستورالعملهاي
سازمان ورزش و جوانان استان گیالن خواهد بود».
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