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الزامات و فرآیند واگذاری طرحهای تملک
دارایی سرمایهای استانی به بخش خصوصی و تعاونی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
معاونت هماهنگی برنامه و بودجه
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ضرورت تغییر پارادایم تامین مالی طرح های زیرساختی
سرمایه گذار مشارکتی غیردولتی
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سرمایه گذار مشارکتی غیردولتی
با نرخ سود ثابت

صندوق
پروژه
سرمایهگذار

کمکهای دولتی باید به ارایه تضمیننامهها (تضمین حداقل درآمد ،حداقل ترافیک ،حداقل تخت ،صدور
محصول و ،)...پیشخرید تضمینی محصول ،تأمین زمین ،و عوارض سایه (پرداخت مابهالتفاوت فرروش) و
اجاره تبدیل شوند.

قبل از هرچیز باید بستههای سرمایهگذاری برای سرمایه گذاران جذاب و رقابتی باشند.
لزوم ثبات و پایداری در مقررات قیمت گذاری و تعرفههای عوارض و حق دسترسی در درازمدت

مشارکت عمومی  -خصوصی
«مشارکت عمومي  -خصوصي» راه حلي است براي:
• غلبه بر مشکل منابع مالي محدود در قبال حجم مناابع ماالي ماورد ز اا باراي
احداث و بهره برداري یرساخت هاي کشور
• ارتقاي ک ف ت طرحهاي یرساختي
• ارتقاي بهرهوري و صرفهجویي در منابع

عوامل مؤثر در موفق شدن «مشارکت عمومي  -خصوصي»:
• بسترسا ي مناسب در قواز ن و مقررات موجود براي توسعه مشارکت
• ایجاد شرایط مناسب براي بخش خصوصي جهت سرمایهگذاري در یربناها
• ظرف تسا ي بخش عمومي براي پذیرش روش مشارکت بجاي روش سنتي
توازمندسا ي عوامل فوق ز ا مند یک متولي مشخص در یکي ا زهادهاي تاث رگذار کشور دارد.

پازل توسعه مشارکت عمومی  -خصوصی
Finance

Funding

(تأم ن مالي)

(حمایتهاي مالي)

Promotion

Regulation

(ظرف تسا ي و
اقدامات ترویجي)

(س استگذاري و
تنظ م مقررات)

PPP
مشارکت عمومي
 -خصوصي

رئوس همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با دستگاه های استانی

پشت بازي و ارائه مشاوره تخصصي در خصوص توسعه مشارکت بخش خصوصي

تب ن قواز ن و مقررات مرتبط
مشاوره در تدوین بستههاي سرمایهگذاري در طرحهاي تملک دارایيهاي سرمایهاي

ارتباط مؤثر با زمایندگان معرفي شده دستگاه هاي اجرایي
ازجام اقدامات ترویجي

ظرفیتهای استانی در توسعه مشارکت بخش خصوصی
استازدار
احساس
تعلق خاطر
به استان

شهرداري ها

ظرف تهاي
استازي
سرمایهگذاران
محلي

فرمازداران
زمایندگان
مجلس

ماده ( )27قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت ()2
(مصوب  1393/12/4مجلس شورای اسالمی)

ماده  27قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( )2
به دولت اجا ه داده مي شود اقدامات یر را به عمل آورد:
الف -واگذاري طرحهاي تملک دارایيهاي سرمایهاي جدید و ز مهتمام و تکم ل شده و آمااده

بهرهبرداري در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شوراي اقتصاد با تع ا ن زحاوه تاأم ن
مالي دوره ساخت (فاینازس) ،پرداخت هزینههاي بهرهبرداري یا خرید خدمات در مدت قرارداد
با رعایت استازداردهاي اجراي ک ف ت خدمات و زهایتاً واگذاري طرح پس ا دوره قارارداد باه
بخش غ ردولتي با حفظ کاربري
ب -واگذاري طرحهاي تملک دارایيهاي سرمایهاي ز مهتمام و تکم ل شده که خادمات آزهاا
قابل عرضه توسط بخش غ ردولتي است به صورت زقد و اقساط به بخش غ ردولتي باا حفاظ
کاربري
ج -واگذاري مالک ت ،حق بهرهبرداري و یا بهرهبرداري طرحهاي تملک دارایيهاي سرمایهاي

قابل واگذاري و ز ز اموال منقول و غ رمنقول و حقوق مالي ما اد بر ز ا دولت با حفظ کاربري

ماده  27قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( )2
تبصره  -1درآمد دولت زاشي ا اجراي احکام این ماده پس ا واریز به خزازه داري کل کشاور
و ا محل ردیف خاصي که براي این منظور در قواز ن بودجه سنواتي پ ش ب ني مي شود و ز از

اعتبار ردیف هاي مربوط به طرح هاي تملک دارایي هاي سرمایه اي در قالب تسه الت و وجوه
اداره شده شامل یارازه ،سود و کارمزد و یا تسه الت و کمک و سایر روش هااي تاام ن ماالي
مورد تصویب شوراي اقتصاد به طرح هاي تملک دارایي هاي سرمایه اي و یا تبدیل به احسان
زمودن تجه زات سرمایه اي و اموال غ ر منقول در قالب موافقتنامه متبادله با سا مان مدیریت
و برزامه ریزي کشور قابل اختصاص است.
تبصره  -2کمک هاي بالعوض موضوع این ماده ،درآمد اشخاص تلقي زماي شاود و مشامول
پرداخت مال ات بر درآمد ز ست.

آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای
(مصوبه  1394/7/5هیئت محترم وزیران)
(تصویب نامه شماره /95593ت 52466ه مورخ  1394/7/22هیئت محترم وزیران)
بر اساس ماده ( )27قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ()2

آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای
ماده  -1دراین آی ن زامه منظور ا دستورالعمل ،دستورالعمل شرایط واگذاري طرح هاي تملاک
دارایي هاي سرمایه اي جدید ،ز مه تمام ،تکم ل شده و آماده بهاره بارداري باه بخاش غ ار

دولتي موضوع مصوبه شاماره  142600ماور  1394 /7/4شاوراي اقتصااد اسات و ساایر
اصطالحات این آی ن زامه در همان تعاریف ذکر شده در دستورالعمل به کار مي روزد.
ماده  -2دستگاه هاي اجرایي ذي ربط موظفند ظرف ده رو ا تاریخ ابالغ آی ن زامه ،فهرسات
پروژه هاي قابل واگذاري را به سا مان مدیریت و برزامه ریزي کشور ارایه زمایناد و ساا مان
ز ز ظرف ده رو فهرست پروژه هاي یاد شده را در پایگاه اطالع رسازي خود و حسب ضرورت
سایر رسازه هاي ارتباط جمعي اعالم زماید.
تبصره  -سا مان مدیریت و برزامه ریزي استان ها زسبت به ازتشار فهرست پروژه هاایي کاه
منابع آن ها ا اعتبارات استازي تام ن مي شوزد ،اقدام زمایند.

نکته:


جداول خام مربوط به ازتشار عمومي پروژه هاي مشمول ماده  27موضاوع مااده  2آیا ن
زامه فوق الذکر در تاریخ 1394/8/16ا سوي سا مان مدیریت و برزامه ریزي کشور باه
کل ه و ارتخازه ها و دستگاه هاي اجرایي ابالغ شده است که مي بایست براي پروژه هاي
جدید ،ز مه تمام و آماده بهره برداري تکم ل گردد.



جداول تکم لي مذکور مي بایست حسب مورد اگر مربوط به پروژه هاي اساتازي هساتند
در اخت ار سا مان مدیریت استان و اگر مربوط باه پاروژه هااي ملاي هساتند ا طریاق
سا مان مرکزي یا و ارتخازه در اخت ار سا مان مادیریت و برزاماه ریازي کشاور باراي
ازتشار عمومي قرار گ رد.



این اعالم عمومي مشخصات پروژه هاي پ شنهادي براي واگذاري ،باه منظاور ظرف ات

سنجي م زان استقبال و مشارکت سرمایه گذاران و متقاض ان صورت مي گ رد.

آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای
ماده  -3متقاض ان خرید یا سرمایه گذاري در پروژه هاي اعاالم شاده ،تقاضااي خاود را باه
دستگاه اجرایي ذي ربط براي مشارکت ارسال کنند.

ماده  -4دستگاه اجرایي موظف است ظرف یک ماه پاس ا وصاول تقاضااي سارمایه گاذار،
زسبت به بررسي و احرا صالح ت متقاضي و ته ه گزارش تاوج هي فناي ،ماالي و اقتصاادي
اقدام و زت جه را به متقاضي اعالم زماید .در مورد پروژه هایي که ب ش ا یک متقاضاي دارزاد،
دستگاه اجرایي حسب شرایط ماده ( )4دستورالعمل ،زسبت به ازتخااب سارمایه گاذار اقادام
زماید.
ماده  -5استازداران مکلفند تمامي امکازات خود و دستگاه هاي اجرایي اساتان را باراي جلاب
سرمایه گذاران به منظور واگذاري طرح هاي استازي و ملي استان بکار گ رزد.

دستورالعمل شرایط واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای
(مصوبه شماره 142600مورخ  1394/7/4شورای عالی اقتصاد)
بر اساس ماده ( )27قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ()2

رویکردهای اصلی در تدوین دستورالعمل
تعریف فرآیند رقابتي متناسب با شرایط و پ چ دگيهاي ازتخاب سرمایه گذار مناساب در
طرحهاي تملک دارایيهاي سرمایهاي

تمرکز دایي فرآیند واگذاري پروژه و تسه ل و پشت بازي ا جازب سا مان
درگ ر زمودن دستگاههاي اجرایي استازي در توسعه واگذاري پروژهها
در زظر گرفتن امکان تخف ف و تقس ط در ق مت پایه تع ن شده در روش فروش پروژه
عدم الزام سرمایهگذار به پرداخت ار ش محاسبه براي پروژههاي مشامول واگاذاري در
روش مشارکت با دولت (این ار ش بعنوان سهم آورده سرمایهپذیر است)
ظرف تسا ي واگذاري طرحها با استفاده ا ازواع روشها و الگوهاي شناخته شده

رویکردهای اصلی در تدوین دستورالعمل
تغ ر جهتگ ري دولت زسبت به کاهش حداکثري اختصااص مناابع ماالي بودجاهاي در
دوران احداث پروژه؛ و تاک د بر اختصاص منابع مالي پایادار باه سارمایهگذاران جهات
خرید تضم ني محصول پروژه در دوران بهرهبرداري

طراحي سا و کار صندوق مالي تضام ن مشارکت عمومي – غ ردولتي بعناوان یاک زهااد
مالي جهت پشت بازي قراردادهاي مشارکتي
کمک به سرمایهگذار در اختصاص مناابع تساه الت و فایناازس و اساتفاده ا ابزارهاا و
زهادهاي مالي مختلف در دوران احداث پروژه
تب ن ازواع مشوقها در بستر قواز ن و مقررات موجود کشور
تعریف زهادهاي تنظ م مقررات بخشي باه منظاور ق متگاذاري ،زظاارت ،کارشناساي و
داوري

فهرست مواد دستورالعمل
ماده  )1تعاریف
ماده  )2سا و کار اجرایي واگذاري پروژه در دستگاه اجرایي و کارگروه واگذاري
ماده  )3سا و کار اجرایي واگذاري پروژه در سا مان و کارگروه سامازدهي
ماده  )4فرآیند ازتخاب سرمایه گذار ( ار یابي سرمایه گذار ،ار یابي فني و ار یابي مالي)
ماده  )5جایگاه مذاکره در ازتخاب سرمایه گذار
ماده  )6روش هاي واگذاري پروژه
ماده  )7روش هاي ار ش گذاري پروژه
ماده  )8تأم ن مالي دوره ساخت قراردادهاي واگذاري
ماده  )9تأم ن مالي فروش محصول طرح
ماده  )10مشوق هاي قراردادهاي واگذاري
ماده  )11تضام ن قراردادهاي واگذاري
ماده  )12زهاد تنظ م مقررات بخشي
ماده  )13دستورالعمل ها ،راهنماها و کاربرگ ها

ماده  )1تعاریف
سرمایه پذیر و سرمایه گذار:
• سرمایه پذیر به دستگاه اجرایي واگذار کننده طرح هاي تملک دارایي هاي سرمایه اي و امضاا کنناده قارار داد واگاذاري

اطالق مي شود.
• سرمایه گذار به اشخاص حق قي یا حقوقي غ ر دولتي اعم ا داخلي ،خارجي و یا ترک بي ا داخلي و خارجي که باه صاورت
ازفرادي یا در قالب کنسرس وم طرف قرار داد واگذاري با سرمایه پذیر است ،اطالق مي گردد.

طرح هاي خود گردان و طرح هاي غ ر خود گردان
• طرح هاي خودگردان :پروژه هایي که داراي توج ه مالي براي سرمایه گذار بوده و عواید زاشي ا پروژه ،هزینه هاا و ساود
مورد زظر سرمایه گذار را پوشش مي دهد.

• طرح هاي غ ر خودگردان :پروژه هایي که در صورت عدم حمایت ( اعم ا تضم ن خرید محصول ،تضم ن حداقل تقاضاا و
سایر مشوق ها) داراي توج ه مالي براي سرمایه گذار ز ست.

قرارداد واگذاري
• قرارداد واگذاري :قراردادي است که ب ن سرمایه پذیر و سرمایه گذار منعقاد شاده تاا در رهاارروب آن سارمایه گاذار
مسئول ت توام ازجام فعال ت (یک یا ترک بي ا موارد) امور مدیریت ،سرمایه گاذاري ،طراحاي ،سااخت ،تادارکات ،بهاره

برداري و تعم ر و زگهداري را بر عهده بگ رد....

ماده  )1تعاریف
گزارش تصم م به واگذاري
• گزارش ار یابي است که در آن شاخصهاي فني ،اقتصادي ،مالي و قراردادي و سا و کار پ شنهادي براي واگذاري پاروژه
مورد بررسي قرار گرفته و توسط دستگاه اجرایي ته ه ميشود .در صورتي که دستگاه بهرهبردار باا دساتگاه اجرایاي (کاه
مجري پروژه است) متفاوت باشد ،این گزارش توسط دستگاه بهرهبردار ته ه ميشود.

کارگروه سامازدهي استان
• کارگروهي است که به منظور تصم مگ ري ،راهبري و زظارت در مورد واگذاري پروژه استازي (کاه مناابع آزهاا ا اعتباارات
استازي تأم ن ميشود) در سا مان استازي تشک ل ميگردد .اعضاي کارگروه شاامل اساتازدار (رئا س) ،رئا س ساا مان
مدیریت و برزامهریزي استازي (دب ر) ،ری س سا مان امور اقتصادي و دارایي استان و ریا س یاا مادیر کال دساتگاههاي

اجرایي ذیربط (حسب مورد) ميباشد

کارگروه واگذاري استان
• کارگروهي که در دستگاه اجرایي استازي به ریاست باالترین مقام آن دستگاه و عضویت مادیران اساتازي ذیاربط شاامل
زماینده استازدار ،زماینده سا مان امور اقتصادي و دارایي و زماینده سا مان مادیریت و برزاماهریزي اساتان و باه منظاور
زظارت بر ازجام مراحل واگذاري پروژه استازي (که منابع آزها ا اعتبارات استازي تأم ن ميشود) تشک ل ميگردد.

ماده  2و  )3ساز و کار اجرایی

ماده 4و )5
ماده  )4فرآیند ازتخاب سرمایه گذار باید طي یک فرآیند رقابتي و طي ازتشار آگهي باشد.
• الف) بررسي صالح ت و اهل ت مالي ،فني و عمومي سرمایه گذار متناسب با هر پروژه توساط کم تاه فناي با رگاازي و بار

اساس راهنماي ارائه شده توسط سا مان مدیریت و برزامه ریزي کشور ازجام مي شود.
• ب) ار یابي پ شنهاد مالي سرمایه گذار توسط کم ته فني با رگازي و تصویب آن توساط کم سا ون معاامالت ازجاام ماي
پذیرد.

• زکته :اعضاي کم ته فني با رگازي توسط سا مان مدیریت و برزامه ریزي کشور متعاقبا اعالم خواهد شد.

ماده  )5جایگاه مذاکره در ازتخاب سرمایه گذار
• الف) مذاکره رقابتي در ار یابي فني و مالي صرفا در صورتي که موجب کاهش بهاي محصول پروژه یاا افازایش بهاره وري

مالي براي سرمایه پذیر گردد امکان پذیر است.
• ب) مذاکره بدون فرآیند رقابتي صرفا پس ا تای د کارگروه واگذاري و در صورتي که  -1پ شنهاد سرمایه گذار شاامل حاق
ثبت اختراع و یا حق ازحصاري باشد-2.تنها یک سرمایه گذار پ شنهاد بدهد -3 .تنها یک زفر در ار یابي سرمایه گذار و یا

ار یابي فني تای د شود مجا است.

ماده  )6روشهای واگذاری پروژه
روشهاي واگذاري پروژه بر اساس روشهاي شناخته شده ا جمله
• ( BOTساخت ،بهرهبرداري و ازتقال)
• ( BOOساخت ،مالک ت و بهرهبرداري)
• ( ROOتجه ز و با سا ي ،مالک ت ،بهرهبرداري)

• ( O&Mبهرهبرداري و زگهداري)
• ( BOLTساخت ،بهرهبرداري ،پرداخت اجاره به سرمایهپذیر و ازتقال)
• ( BTLساخت ،ازتقال ،پرداخت اجاره به سرمایهگذار)

• ( ROTتجه ز و با سا ي ،بهرهبرداري و ازتقال)
• ( Concessionواگذاري امت ا )

ماده  )8تأمین مالی دوره ساخت
در دوره ساخت ه چگوزه اعتباري ا منابع و بودجه عمومي بغ ر ا تأم ن ما ن و پا ش پرداخات
خرید محصول ا طرف سرمایهپذیر به سرمایهگذار پرداخت زخواهد شد
استفاده ا ظرف تهاي ماده (« )24قازون رفع موازع تول د رقابتپذیر و ارتقاي زظام ماالي کشاور»
جهت فروش دارایيها و اخذ تسه الت ا بازکهاي دولتي براي سایر طرحهاي تملک

بازک مرکزي و سا مان بورس اوراق بهادار موظفند زسبت به ته ه ساا و کاار پ ادهساا ي اوراق
بدهي بلندمدت (باالي  10سال) پروژه اقدام زمایند.
سا مان بورس موظف است زسبت به تأس س صندوق پروژه یا ورود سهام شرکت پروژه در بورس

اقدام زموده و سهام آن را عرضه عمومي زماید.
عدم تحقق تأم ن تسه الت ذکر شده در بندهاي این ماده ا طرف سرمایهپذیر ،مازعي بار تاأم ن
مالي پروژه ا طرف سرمایهگذار تلقي زشده و سرمایهگذار موظف است زسبت به تأم ن مالي دوره

ساخت پروژه اقدام زماید.

ماده  )9تأمین مالی فروش محصول پروژه ()Funding
منابع مالي پایدار و مطمئن در دوره بهرهبرداري براي پرداخت به سرمایهگذار پ شب ني ميشود .باا
محاسبه بهاي ق مت تمام شده در بخش عمومي و ار ش خالص فعلي پرداختي باه سارمایهگذار ا
طریق روش ( ،)VfMزسبت به تع ن م زان و زر واحد خرید تضم ني محصول پروژه اقدام زماید.
سرمایهپذیر ميتوازد حداقل مع ني ا م زان تقاضاي محصول پاروژه را تضام ن زمایاد و یاا جهات
توج هپذیري (مطابق ماده  12قازون رفع موازع تول د رقابتپذیر) بخشي ا ق مت تمام شده محصول
را به سرمایهگذار پرداخت زماید.
دو مکاز زم عمل اتي براي پ شب ني منابع خرید محصول پروژه:
• دریافت بهاي محصول پروژه ا کاربران زهایي و پرداخت آن به سرمایهگذار در طرحهاي خودگردان
• در زظر گرفتن ردیف مالي مستقل در قازون بودجه سنواتي جهت طرحهااي غ رخاودگردان(باا اولویات
تخص ص)

سا مان مدیریت و برزامه ریزي سا و کار ایجااد صاندوق ماالي تضاام ن مشاارکت عماومي -
غ ردولتي (با رعایت فرآیند قازوزي تأس س صندوق) را فراهم ميآورد.

ماده  )10مشوقهای قراردادهای واگذاری
این مشوقها تنها در صورتي براي سرمایهپذیر تعهدآور است که در مفاد قرارداد واگذاري پروژه پ شب ني

شده و سا و کار آن مشخص باشد.
 .1ارائه تضم ن خرید محصول بخشي ا ظرف ت یا کل ظرف ت تول د
 .2اجا ه توث ق پروژه و قرارداد آن و تضام ن خرید محصول جهت اخذ تسه الت ا بازکها و صندوق توسعه

ملي
 .3حمایت ا صدور مجو صادرات محصول
 .4ارائه کمکهاي فني و یا در اخت ار قرار دادن یرساختهاي بخش عمومي

 .5تعدیل زر خرید محصول براساس شاخص بازک مرکزي
 .6تضم ن پرداخت مابهالتفاوت ق مت محصول در صورتي که بهاي فروش محصول کمتار ا ق مات خریاد
تضم ني یا ق مت تمام شده باشد.
 .7امکان فروش گواهي ظرف ت تول د در با ارهاي مالي توسط سرمایهگذار
 .8امکان استفاده ا درآمد حاصل ا فروش گواهي ازتشار عدم آالیندههاي یست مح طي

ماده  )10مشوقهای قراردادهای واگذاری
این مشوقها تنها در صورتي براي سرمایهپذیر تعهدآور است که در مفاد قرارداد واگذاري پروژه پ شب ني شده و سا و
کار آن مشخص باشد.
 .9همکاري و تسه ل در صدور مجو احداث و بهرهبرداري ا تأس سات جازبي اقتصادي در پروژه حسب ماورد باا حفاظ
کاربري اصلي پروژه

 .10تعهدات سرمایهپذیر شامل پ شپرداختها و پرداختهاي آتي قرارداد ا طریق گشایش اعتبار اسنادي و مقادم بار
سایر پرداختهاي دستگاه اجرایي ا محل پ شب ني اعتبارات و منابع دستگاهها و ردیفهاي مصاوب مرباوط در قاواز ن
بودجه سنواتي ،تأم ن و پرداخت ميگردد.
 .11واگذاري امت ا ات ،حقوق ،مستحدثات ،منافع و تعهدات پروژه به اشخاص ثالث که صالح ت آن توسط سارمایهپذیر

تأی د شده است.
 .12کمک به دریافت فاینازس خارجي و تسه الت بازکهاي توسعهاي مازند بازک جهازي ،بازک توسعه اسالمي ،بازک اکو
و سایر زهادهاي مالي ب نالمللي
 .13دستگاه اجرایي ميتوازد معادل اعتبار اختصاص یافته به طرح در سال جاري را ،بر اساس قاازون بودجاه و در ساقف
تخص ص اعتبار به عنوان تسه الت اعتباري با در زظر گرفتن دوره ساخت و بهرهبرداري ا پروژه حداکثر در سقف ده سال
با زر سود مشارکت رشته مذکور در بازکهاي تجاري و تخصصي منطبق با زر مصوب اعالمي شوراي پول و اعتباار ،ا
طریق بازک عامل در اخت ار سرمایهگذار قرار دهد.

ماده  )13دستورالعمل ها ،راهنماها و کاربرگ ها
سا مان ( مدیریت و برزامه ریزي کشور) موظف است زسبت به ته ه و اباالغ دساتورالعمل هاا ،راهنماهاا و
کاربرگ هاي همسان ال م و ارائه راهکارهاي اجرایي و تب ن قواز ن و مقررات و پاسخ به ابهاماات سارمایه
پذیر و سرمایه گذار اقدام زموده و سا و کار ال م را جهت آمو ش دستگاه هاي سرمایه پذیر فراهم آورد.

زکته : 1در این راستا رارروب گزارش تصم م به واگذاري پروژه ها هنو به استان ها ابالغ زگردیده است.

زکته  :2همچن ن در سال  1394رارروب قراردادهااي مشاارکتي اعاالم زگردیاده اسات و رهاار راوب
قراردادهاي عمومي ا خصوصي شماره 172804مور  1393/12/26سا مان مدیریت و برزامه ریزي کشور

به قوت خود باقي است.

با تشکر از حسن توجه شما

