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 28/02/1400 تاریخ جلسه  مقررات –قانون  شناسه

 موضوع عنوان
 یدر بخش توسعه منابع آب  یتمام استان مهین  یعمران  یپروژه ها لیتکم یدر راستا ،خصوصی  –یتوسعه مشارکت عموم

 مرجع طرح موضوع
 استان یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا رخانهیدب

 موضوع شرح 

هم اکنون بسییاری از کشیورهای توسیعه یا ته و در  او توسیعه برای تقویت بخش خصیوصیی و کاسیتس بار مسی ولیت و 

هزینه هایی که بر دوش دولت قرار دارد از طرح های مشییارکت بخش عمومی و خصییوصییی ب ره می گیرند  آنره ب ور  

شناخته می شود در واقع روشی برای    PPPخصوصی موسوم به  –رسمی و متعارف به عنوان طر  ای مشارکت عمومی  

ب ره گیری بخش های دولتی از تجربه، تخصی  و منابع مالی بخش خصیوصیی برای تامیس خدمات زیربنایی اسیت  در 

صیورت اررایی شیدن اسیتانداردهای ننیس طرح هایی، می توان شیاهد آن بود که بخش خصیوصیی به نمایندگی از دولت 

از سیرمایه گاار، مجری   در پروژه های زیر سیاختیی تامیس خدمات ورود کرده و دولتها  در برخی از وظایف و مسی ولیت

و ب ره بردار، به سییاسیتگاار، تنمیم کننده مقررات و ناظر بر کیفیت ارا ه خدمات تیدیل شیود  هزمه مشیارکت و   یور  

پایران و سیرمایه   های مختلف اقتصیادی از رمله سیرمایه  عاو بخش خصیوصیی در اقتصیاد، ظر یت سیازی در بخش

   گااران به عنوان مولفه های م م و تاثیرگاار در ایس امر می باشد 

  های   مایت" ،"مقررات تنمیم  و گااری  سییاسیت"  وزه 4 در  تدبیر  نمام نیازمند ایجاد  خصیوصیی  -عمومی  مشیارکت

  شاهد بلوغ ایس روش در اررای طرحاست تا بتوان در آینده،   "ترویجی  اقدامات و  سازی  ظر یت" و  "مالی تامیس"  ،"مالی

 های زیر ساختی کشور بود 

( 2قانون الحاق )  (27)شیورای اقتصیاد و به اسیتناد ماده    02/06/1394، کشیور ما نیز بر اسیام مصیوبه مور  1394از سیاو 

ون بودره  قان (19)در پی آن اسییت که ننیس طرح هایی را به بخش ریر دولتی واگاار نماید  آییس نامه اررایی تیصییره 

با همیس ماده وا ده در قوانیس بودره سیینواتی، اب غ شییده اسییت، ناظر بر   1396کل کشییور که از سییاو  1399سییاو 

برداری به  های تملک دارایی سیرمایه ای ردید، نیمه تمام، تکمیل شیده و آماده ب ره دسیتورالعمل شیرایو واگااری طرح

 د خصوصی می باش  -بخش خصوصی در قالب مشارکت عمومی

ها   و سی م اندک اعتیارات عمرانی از بودره کل کشیور، عم  امیدی به اتمام ایس طرح  کشیور یاقتصیاد ویشیرابا عنایت به 

تغییر پارادایم اسییاسییی در نحوه سییرمایه   د،رسیی  های سییرمایه ای ورود ندارد  به نمر می از محل اعتیارات تملک دار ی

خصیوصیی، نیاز اصیلی اقتصیاد کشیور ر ت    -های ماکور و توسیعه مشیارکت عمومی گااری و نمام ب ره برداری از طرح

 رهایی از بار سنگیس اینگونه پروژه های ب تکلیف است  

  میلی  297ایس اسیتان با میانگیس بارش   علیررم یک تصیور عام در ارتیا  با شیرایو معتدو آو و هوایی اسیتان، متاسیفانه

متر در سیییاو و بدلیل توزیع نامناسیییب زمانی و مکانی آن، در زمره مناطا کم بارش کشیییور قرار گر ته اسیییت  بدلیل 

 محدودیت های منابع آو در استان، استفاده ب ینه از ایس منابع و بازنرخانی آن، تن ا راه رلیه بر بحران کم آبی است 
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قرار گر ت    ای عمرانی نیمه تمام در بخش توسعه منابع آبی، به عنوان اولویت نخست دبیرخانه شورای گفتگولاا پروژه ه

خصییوصییی در تکمیل و   –به روش مشییارکت عمومی   1399قانون بودره سییاو   (19)های قانونی تیصییره  از ظر یت  تا

 لستفاده گردد های ب تکلیف ایس  وزه،  برداری از طرح ب ره

های زیر زمینی، ا زایش شیدید تقاایای آو از سیوی صینایع و وا دهای تولیدی،  کاهش ذخایر و ا ت تراز آو  با توره به

ای اسیاسیی در رشید و توسیعه اسیتان،   سیازگاری با کم آبی و تامیس آو پایدار برای صینایع اسیتان بعنوان یکی از زیرسیاخته

من قه ای و شیرکت آو و  اای و اسیتان شیناسیایی و دو پروژه زیر به عنوان طرح های اولویت دار شیرکت سی امی آو 

 گیرد:  مورد طرح و بررسی قرار می

    حومه:  صنایع و آباد بستان  کلقان به  سد  از  آبرسانی طرحالف(  

 م م س  آو  تامیس منیع  پیشین اد ب تریس  ها، آن آبی  نیاز و  آباد  بسیتان من قه در   عاو و  بزرگ  صینایع ورود به  عنایت  با

 در طرح  میانی  و گر ته انجام  کلقان سید از  آباد  بسیتان  آبرسیانی طرح اوو  مر له  م العات   باشید  می  کلقان سید  پایدار،  و

 اب غ  شیرقی آذربایجان ای من قه آو به و  رسییده کشیور   اای و و آو  م ندسیی  شیرکت  تصیویب به1393 و 1391  سیاو

  است  شده

 

 

 

 

 

 

 

 :باشد  می ذیل تفکیک نیرو اب غ شده است، به وزارت سوی از 25/12/94 تاریخ  که در کلقان سد آو تخصی  میزان

 مترمکعب  میلیون  4.05             : آباد بستان ش رستان شرو آو

 مترمکعب  میلیون  3.40        :  آباد بستان  ومه صنعت بخش آو
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 هکتار( 1090)برای  مترمکعب  میلیون 7.20                                   کشاورزی: آو

 مترمکعب  میلیون 3.20                           : محی ی زیست آو

 مترمکعب( میلیون 10 میزان به صنایع برای آو تخصی  اص ح   و  بینی  پیش)

 دستگاه مخزن بتنی   6ایستگاه پمپاژ و   3کیلومتر همراه با    65 مشخصات خو انتقاو آو:

 لیتر در ثانیه  1027)مشترک با هشترود(: با ظر یت کل   تصفیه خانه آو

میلیارد ریاو  4500 معادو 1399بر اسییام م العات قیلی و با   ارم ب ای سییاو   برآورد اولیه و هزینه های اررایی:

میلیارد ریاو هزینه اررای خ و  انتقاو، مخازن  3000اررای تصیفیه خانه مشیترک و  میلیارد ریاو هزینه  1500شیامل

 های پمپاژ و نیرو رسانی و انشعابات برق    و ایستگاه

 36ماه مدت زمان هزم برای م العات تکمیلی و    9  شییامل  ماه 45، مدت زمان هزم برای تکمیل م العات و اررای طرح

 ر نمر گر ته شده است ماه مدت زمان هزم برای اررا د

و اجرای خط انتقال پسفاب خروجی تصففیه خانه به شف رن صفنعتی   تكمیل تصففیه خانه ااضف ب آذرشف رب(

 ش ید سلیمی:

ها و تعدیل های   براسیام صیورت وایعیت % 40قیمت تمام شیده تصیفیه خانه  اای و آذرشی ر با پیشیر ت  یزیکی  

 .میلیارد ریاو می باشد 400 اا و محاسیه و بروزرسانی شده که رقم آن پرداخت شده به پیمانکار تصفیه خانه 

بروزرسیانی محاسییه  1400پروژه بر اسیام برآورد مشیاور طرح و برای سیاو   %  60برآورد هزینه های ا داث باقیمانده  

 .میلیارد ریاو می باشد 600شده که رقم آن 

قابل ب ره برداری   1401شیده و تصیفیه خانه از ابتدای سیاو  یکسیاو منمور  ،مدت تکمیل تصیفیه خانه  اای و آذرشی ر

  می باشد

به سیرمایه گاار طرح واگاار شیده و  1401سیاو از ابتدای سیاو   25ب ره برداری تصیفیه خانه  اای و آذرشی ر به مدت  

 .سرمایه گاار مجاز به  روش پساو خروری تصفیه خانه به صنایع ش رک سلیمی می باشد

هزینه های نگ داشیت و تعمیرات و سایر   برق مصیر ی،  مواد مصیر ی،  ی شیامل هزینه های نیروی انسیانی،هزینه ب ره بردار

 .میلیارد ریاو تعییس شده است15ر ت تصفیه خانه  اا و آذرش ر 1400هزینه های ب ره برداری برای ساو 

 .میلیون مترمکعب در ساو منمور شده است 3ظر یت تصفیه خانه  اا و آذرش ر 

و خروری تصیفیه خانه  اای و آذرشی ر  داقل بایسیتی کیفیتی در  د اسیتانداردهای ملی محیو زیسیت برای  پسیا

  های س حی باشد تخلیه در آو
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ایرادات و مشك ت  

 مطروحه 

 ر وم ایرادات و مشک ت م رو ه:

 تعییییس  ریررقییابتی و  تکلیفییی بصییورت  رالیییاً  های مرتیو با توسعه منابع آبی،  پروژه  محصوو قیمت اینکه به  توره  با   1

  مورب امر ایس   ندارد را  خدمات  و  کاه تولید  و   وزه  ایس به ورود برای را هزم انگیزه خصوصی  بخییش  شییود، عم   مییی

  داشیته  پایینی  قیمتی  کشیش  همرنیس  و کمتر رانشییس،  های  ن اده  سیایر به نسییت  کننده مصیرف برای آو قیمت  شیده

 و است  شده بخش  ایس  توسعه ای  های  پروژه بیییه  ورود  برای گااران  سرمایه راابیت  عدم به منجر  آن خروری  که  باشد

   ندارد اختیار  در آن ا نمودن پیایر تورییه بیرای آو ت یمینی خرید برای را هزم  منابع  هم  دولت

 (27)  ماده  های ظر یت  از  داکثری اسیتفاده  و اررایی  های  دسیتگاه مازاد امواو  روش  و  ها دار ی سیازی  مولد  عدم   2

 ( 2) دولت  مالی مقررات از بخشی تنمیم  قانون به مواد  برخی الحاق   قانون

های   ها با سیاختار پروژه  های تامیس مالی و  مایت مالی شیامل: عدم سیازگاری شیرایو اع ای تسی ی ت بانک نالش   3

 های مشارکتی  صندوق توسعه ملی در طرحمشارکتی و عدم تعریف سازوکار مناسب برای استفاده از منابع  

 مشک ت پرتاو مشارکت عمومی خصوصی:

عدم سی ولت در دسیترسیی سیرمایه گااران به طرح های  راخوان شیده مشیارکتی و عدم قابلیت سیامانه در بخش بازار    1

 های عمرانی برای تفکیک پروژه ها بصورت استانی  الکترونیکی طرح

 عدم بروزرسانی م لت برخی از  راخوان ها در سامانه      2

 یاو اررا کیه در سیییامیانیه میاکور بیه عنوان طرح مشیییارکتی    عیدم تعییس تکلیف برخی از پروژه هیای نیمیه تمیام در   3

 رسانی گردیده اند    اط ع

جلسه  بندی جمع

کارگروه  

 خ مور )کارشناسی( 

و   99/ 10/ 18

09 /11 /99 

و   99/ 12/ 13

20 /12 /99 

 مانکارانیپ   های ، انجمسمدیریت و برنامه ریزی اسیتان  سیازمان  ندگانیبا   یور نما  شیورا  یکارگروه کارشیناسیرلسیه 

، ر ت اتخاذ راهکارهایی بمنمور تکمیل و ب ره برداری از پروژه های نیمه تمام اسیییتانی،  مشیییاوران اسیییتانو   یعمران

 تشکیل شد 

پروژه های شیرکت آو و  در ابتدا اقدام به بررسیی اهمیت توسیعه منابع آبی، دبیرخانه شیورای گفتگوی اسیتان  به  با توره

که گر ت  رلسیه کارشناسی، مورد طرح و  بررسی قرار    3طی   نمود  ایس پروژه ها  اای و و شیرکت آو من قه ای اسیتان

تمام اولویت دار بشیرح صیدرالاکر در دسیتور رلسیه قرار   طرح نیمه 2از میان پروژه های نیمه تمام عمرانی در ایس  وزه، 

 گر ت 

 پیشن ادات 

اییمس تکمیل مدارک و اسییناد  راخوان سییرمایه گااری و مشییارکت بخش  ای اسییتان شییرکت سیی امی آو من قه   1

  میزان به  آباد صینایع مسیتقر در  ومه بسیتان  برای آو تخصیی  ر ت اصی ح و ا زایش سی مهزم را  اقدامات  خصیوصیی، 

را در دسیتور کار خود قرار داده مترمکعب و تکمیل مرا ل م العات و طرا ی پروژه آو رسیانی از سید کلقان   میلیون 10

 و تا  صوو نتیجه پیگیری نماید 
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های   ، همکاریبه منمور اررای تامیس آو پایدار و توسیعه صینایع اسیتان، سیازمان صیمت و شیرکت ش رک های صنعتی   2

 بعمل آورد   ،اررای پروژه های ماکورمشارکت   دروا دهای صنعتی من قه  یار ت تشو هزم را

ر ت اع ای تسی ی ت بلندمدت  در خصیو  ا زایش سی م منابع صیندوق توسیعه ملی اسیتان   اسیتاندار محترم اسیتان   3

 مساعدت های هزم را بعمل آورد برای قراردادهای مشارکی  

های اررایی و نمایندگان محترم اسیتان در مجل  شیورای    اسیتان با همکاری دسیتگاه  سیازمان مدیریت و برنامه ریزی  4

کل کشیور با   1400قانون بودره سیاو    (19) از محل تیصیره  ات عمرانیاعتیار اسی می، اقدامات هزم را در ر ت ا زایش

 خصوصی بعمل آورد    –برای توسعه مشارکت عمومی  هدف اهرمی کردن منیابع میالی مختلیف

از قییل گشایش اعتیارات   یارا ه خدمات مالی به انیییواع قراردادهای مشارکت مساعدت هزم را ر ت های استان    بانک5

 بعمل آورند  توثیا پیروژه و قرارداد مشارکتبلند مدت در قیاو   تسی ی تو اع ای    اسنادی ارزی و ریالی

  ر ت سیییازی ظر یت  و( 1381 سیییاو مصیییوو)  کشیییور آو  های طرح در گااری سیییرمایه  تشیییویا  قانون    اررای6

  محصوو زهکشی، به نحوی که و  آبییییاری  هیییای شیکه  ایجاد آو،  تأمیس  های طرح در  خصوصی  بخش گااری سرمایه

  تشیکیل  با  و  شیده  مسیتثنی مقررات و قوانیس در  مندرج گااری تعر ه  شیموو از  خصیوصیی  -عمومی مشیارکت  های  پروژه

 نمایید  کمک پروژه محصوو بازار تشکیل به بخشی، مقررات تنمیم  ن ادهای

های اررایی و   خصیوصیی در قالب اهم برنامه ها و وظایف دسیتگاه  -  با توره به اب غ سیاختار اررایی مشیارکت عمومی7

های   خصیوصیی پروژه  -اختیارات  رایند اررایی مشیارکت عمومی تفویضو    10/04/1399اسیتانداران محترم، در تاریخ  

راهیری آن ا توسو    و  دستگاه اررا ی استانی توسواعم از  رایند ارراع کار و انعقاد قرارداد   ،ملییی اسییتانی شدهملی یییا  

های اررایی ر ت تسی یل و تسیریع واگااری   های ویژه از سیوی اسیتاندار محترم و روسیای دسیتگاه  ان، مسیاعدتاسیتاندار

 خصوصی بعمل آید   –پروژه های نیمه تمام به روش مشارکت عمومی 

ا رست مستندات و  

 مدارن پشتوانه 

 ؛(2)  دولت مالی مقررات از  بخشی تنمیم  قانون به مواد برخی  الحاق   قانون 27  ماده  1

 کل کشور؛ 1399قانون بودره ساو  19  آییس نامه اررایی تیصره 2

 (1381 ساو مصوو)کشور  آو های طرح  در گااری سرمایه تشویا قانون   3

 


