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برای انات برداری از امک محدودیت منابع مالی دولت و ضرورت اعتالی کارآئی در بهرهبا توجه به 
 اعم از یبخش خصوصهای  سرمایهو بکارگیری  جذب  کشور،زیر بنائی اندازی طرحهای  احداث و راه

 . یافته استای  اهمیت ویژهدر طرحهای آب و خاک داخلی یا خارجی 
 و به منظور ایجاد جذابیت، تنوع و گسترش منابع مالی طرحها و باال بردن بازده جهت نیل به این مهم

آن به نامه اجرایی  آئینگذاری در طرحهای آب کشور و  تشویق سرمایه، قانون ر بخش آبسرمایه د
 های گذاری بخش امکان سرمایهاین راهکار قانونی . ندا هتصویب رسید به 1382 و 1381ترتیب در سالهای 

، )مصارف شهری، صنعتی، کشاورزی و تولید انرژی(های تامین آب  طرحدر زمینه و تعاونی خصوصی 
 را خاک وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی آب و  وآبیاری و زهکشیهای اصلی و فرعی  شبکه

نامه قانون  کمیته اجرائی آئین« مسئولیت پیگیری مراحل مختلف اجرای این قانون به عهده .کند فراهم می
و در امور  محول شده است که با مسئولیت معاون وزیر نیر»گذاری در طرحهای آب کشور تشویق سرمایه

ریزی کشور  آب و با عضویت نمایندگان تام االختیار وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه
 .کند فعالیت می کنندگان و تولیدکنندگان  مصرفاز و سازمان حمایت 

ها برای اجرای قانون فوق از جمله اهداف کمیته اجرائی است که در این  هماهنگی و راهبری فعالیت
 پیشبرد بهتر امور را در بمنظورهای الزم  ریزی برای تهیه دستورالعمل  برنامه  به عنوان بخشی از کار، ا،راست

 ها و دیدگاههای کلی  کمیته اجرائی در مورد در این مجموعه سیاست .دستور کار خود قرار داده است
 .  استشدهمذاکره با متقاضیان و نحوه پذیرش آنان ارائه روشهای انواع طرحها و 

و با توجه به  سازی و ارائه به متقاضیان همچنین نظر به انتخاب تعدادی از طرحهای آب بمنظور آماده
 و ها تهین کمی ای و ضرورت فعال سازین نامه اجرائیی آ2 طبق تبصره ماده یا ه منطقیها تهی کمیریگ شکل
فاهمات به نحوی که با روح قانون در مورد شکل مذاکرات و نوع تراهنما ، این ارات به آنهایض اختیتفو

 .تعیین و مشخص نموده استی عمومی را ها  و رویهها نامه مربوطه سازگار باشد، چارچوب و مفاد آیین
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  کلیات–بخش اول 
 

 تعاریف و اصطالحات 1-1
به قرار ذیل تعریف ن راهنما یبکار رفته در احات  و اصطالها واژه ،برای ایجاد سهولت و وضوح بیشتر

  .شوند می
 

 :قانون تشویق
 )1پیوست(ی اسالمی مجلس شورا6/5/1381گذاری در طرحهای آب کشور مصوب  قانون تشویق سرمایه

 
 : اجرائینامه آیین
 یرانهیئت وز 18/8/1382 همصوبگذاری در طرحهای آب کشور  قانون تشویق سرمایه اجرائی نامه آیین

 )1پیوست(
 
 : یته اجرائیکم

ت یرو در امور آب و عضویر نیت معاون وزیته با مسئولین کمی این نامه اجرائیی آ2بر اساس ماده 
ت ی کشور و سازمان حمایزیر ت و برنامهیری و سازمان مدیار وزارت جهاد کشاورزیندگان تام االختینما

 . ل شده استیدکنندگان تشکیکنندگان و تول مصرف
 
 : یته اجرائیر خانه کمیبد
وظیفه هماهنگی، پشتیبانی و پیگیری مصوبات کمیته اجرائی و کارگروه مربوطه را به عهده رخانه ین دبیا

ارائه پیشنهادات تدوین و نسبت به و آیین نامه اجرائی برای پیشبرد و عملیاتی کردن قانون تشویق دارد و 
این دبیر خانه در  آیین نامه اجرائی 2بر اساس تبصره ذیل ماده  .نماید میساز به کمیته اجرائی اقدام  تصمیم

 مستقردر دفتر اقتصاد آب شرکت مدیریت منابع آب ایران در حال حاضر و  گردیده وزارت نیرو تشکیل
 .است

 
 : یته اجرائیکار گروه کم

معرفی شناسان ن کار گروه متشکل از کاریا 3/10/82بر اساس مصوبات اولین جلسه کمیته اجرائی مورخ 
شروع به کار نموده ته یکماین ت ی فعالی از ابتدا ،یته اجرائیدر کمدارای عضو  ی اجرائیاهدستگاهشده 
ه یته و نظارت برریزی برنامهبررسیهای کارشناسی در ارزیابی و انتخاب طرحها و ن کار گروه یا .است
  .را به عهده داردن قانون مذکور سایر موارد مرتبط با اجرائی کرد و ها دستور العمل، ها راهنما
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 :ای کمیته منطقه
 هماهنگی و  نامه اجرایی درصورت نیاز تشکیل و نقش پشتیبانی،  آئین2این کمیته براساس تبصره ذیل ماده 

گذار در انواع  گذاری عمومی در منطقه و مسئولیت ارزیابی و تائید مقدماتی طرح و سرمایه سیاست
 .ه عهده دارد مشمول قانون را بیطرحها

 
 :گذار سرمایه
 گذار سرمایه و یا  یا تعاونی )حقوقی ای یشخصیت حقیقاعم از (بخش خصوصی داخلی گذار  سرمایه
 .باشد می خارجی

 
 : گذاری سرمایهپذیرش طرحهای مشمول 

باشد که توضیحات  میگذار  سرمایهمصوب کمیته اجرائی یا طرحهای پیشنهادی منتخب و  یشامل طرحها
 .این راهنما آمده است دومدر بخش ه مربوط

 
 :یگذار سرمایهنحوه 
بصورت دوره بهره برداری معین برای قرارداد  با تنظیم در چارچوب قانون تشویقتواند  می گذار سرمایه
 .گذاری کند مایه آب سر یدر طرحهایا مشارکت مدنی مستقل 

 
 :یدوره بهره بردار
ه است که طبق مقررات موجود و با لحاظ یدوره استهالک سرما هر طرح برابر با یبردار طول دوره بهره

د ین و در قرارداد قییربط تعی توسط وزارتخانه ذگذار سرمایه انجام شده و سود مورد انتظار یگذار سرمایه
 .شود می

 
 :نامه تفاهم

های منتخب یا  گذار پیشگام طرح  اجرائی از یکسو و سرمایه ی است که بین دستگاههایا هی اول موافقت نامه
 در طول نامه تفاهم. شود  به اهداف توافق شده منعقد میی دستیابی دیگر برایهای پیشنهادی از سو طرح

 سازی آماده امضا کننده با توجه به پیشرفت مرحله یمدت مندرج در آن معتبر بوده که طی آن طرفها
قرارداد، مورد بازنگری و تدقیق  انعقادشرایط یا تامین مشخص شدن تا نامه را  توانند این تفاهم می

 . قراردهند
 

 :قرارداد 
اجرائی و مطابق  نامه آیینق و ی مطابق با قانون تشوگذار سرمایه و ین دستگاه اجرائی مابی که فیتوافق رسم

 .شود میم ی تنظنامه آیین این 11با رویه مذکور در ماده 
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 :دفتر فنی
 وزارت نیرو مسئولیت تطبیق مطالعات مهندسی و این دفتر در شرکت مدیریت منابع آب ایران در

، یکی از  ویژهکمیته تخصصیدبیر خانه  .را بر عهده داردمربوطه با استانداردهای طرحهای آب مستندات 
 . ی پیش بینی شده برای انجام وظایف ذیربط، در این دفتر مستقر استها سازو کار

 
 :کمیسیون تخصیص آب

 قانون توزیع عادالنه آب و همچنین ماده یک 29ماده  " ز" و بند 21 ماده با عنایت به است که یکمیسیون
در معاونت امور صدور مجوز تخصیص آب برای مصارف مختلف به منظور قانون تاسیس وزارت نیرو 

شرکت مدیریت منابع آب ایران در آب وزارت نیرو تشکیل شده و دبیرخانه آن در دفتر طرح و برنامه 
 .  استنیرو مستقر وزارت

 
 :بع آب کشاورزی و بهینه سازی مصرفدفتر توسعه منا

  ونقش پشتبانی ضمن داشتن این دفتر در معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی مستقر بوده و 
ی آبی کوچک تامین آب و تائید فنی ها عهده دار سیاست گذاری و نظارت عالیه بر پروژه ،هماهنگی

 . باشد میی وزارت جهاد کشاورزی ها وژه مربوط به پرگذار سرمایهطرح و 
 

 :دفتر ممیزی اراضی
وابسته به این دفتر در حوزه معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور 

 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع و 1دار تشخیص منابع ملی موضوع ماده  عهدهوزارت جهاد کشاورزی 
ی در گذار سرمایهپایاب سدهای موضوع قانون تشویق  واقع در ی ملیاراض تثبیت مالکیت دولت بر

 .باشد میطرحهای آب کشور 
 

 :دفتر واگذاری اراضی
وابسته به این دفتر در حوزه معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور 

واقع ضی منابع ملی و دولتی بالمعارض دار بررسی، شناسائی و واگذاری ارا عهدهوزارت جهاد کشاورزی 
 . باشد میپایاب سدهای موضوع قانون تشویق در 

 
   :Project Companyشرکت پروژه 

با هدف خاص بصورت کنسرسیومی از چند که برای میسر ساختن انجام طرحهای بزرگ  است یشرکت
های مالی   و تامین کنندهاریبرداری و نگهد های بهره  پیمانکار، مشاور و شرکت گذار، سرمایه (شرکت 

 . شوند میبایکدیگر وارد مشارکت برداری   برای مطالعه، اجرا و بهره )موسسات اعتباری  بیمه و مانندبانک،



 

 ٤

 : مشارکت مدنی 
ه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد، به کعبارتست از در آمیختن سهم الشر

بینی  نامه پیش  آئین23ه نظیر آنچه در ماد(بر اساس شروط منعقده در قرارداد ع نحومشاع به منظور انتفا
 . )شده است

 
 :  طرحهاسازی آمادهفرآیند 
شود  می اجرائی طی نامه آیینمطابق  گذار سرمایهارائه طرح به مراحل پذیرش و در آن  است که یفرآیند

توضیحات بیشتر در بخش  .د قرارداد آماده شودانعقاو  یاعالم عموم ،یتصویب کمیته اجرائ ی طرح براتا
 . پنجم این راهنما آمده است

 
 :)Business Plan(تجاری-مطالعات مالی

 است که ی اجرائنامه آیین 6موضوع تبصره ماده  یگذار  سرمایهیتوجیه مال  معادلیتجار-یمالمطالعات 
 .کند می یرسی و ارزیاب موثر بر کسب سود و در آمد را بریها طرح و مولفهسود آور بودن 
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 هدف و دامنه کار 1-2
بررسی نحوه گذاران و  سرمایهپذیرش چارچوب و خطوط کلی  با  یآشنایاطالع رسانی و به منظور 

 مراحل مقدماتی همکاری بین دستگاه اجرائی و ی برایا ارائه رویهبه منظور و هم چنین  ،هاتقاضا
این ه یس اولیش نوی پیرخانه کمیته اجرایی نسبت به تهیهدب ،ذار قبل از شروع مذاکرات قراردادگ سرمایه

شکل از ت این مجموعه پس از بررسی و اخذ نظرات کارگروه کمیته اجرایی م.مجموعه اقدام نموده است
  سازمان حمایت،ریزی برنامه سازمان مدیریت و ،ی جهاد کشاورز،نیرو کارشناسان وزارت

 با اخذ نظر از مسئولین معرفی شده در شرکتهای آب چنین و هم کنندگانتولیدکنندگان و  مصرف
 .است ه تصویب کمیته اجرایی رسیدهای ب منطقه

گیری  جهت و ،باشد مینظر به اینکه فرآیند آماده سازی طرحها تا مرحله انعقاد قرارداد معموال طوالنی 
همه جانبه نزدیک   هاییهمکاربه سمت استقبال از ورود هرچه سریعتر متقاضیان و برقراری  یکمیته اجرائ

راهکارهای در اختیار داشتن لذا  ، است اجراییههایدستگا و گذار بین سرمایهیجاد ارتباطات شفاف و ا
ازاینرو این . ای دارد اهمیت ویژه برای طرفهای ذینفع روشن و کارآمد از ابتدا و طی تمامی مراحل کار

حتی قبل از   ،یگذار متقاضیان پذیرش سرمایهت درخواسجهت بررسی  یکلای  رویه راهنما بمنظور ارائه
 .شده است تهیه  ،تصویب طرحها توسط کمیته اجرایی

انی با سوابق کاری گوناگون عالقمند به مشارکت در طرحهای گذار سرمایهاز آنجا که ممکن است 
ن ییآو ق یو تشقانوننحوه اجرای  به منظور آشنائی و اطالع رسانی در مورد ،مشمول قانون تشویق باشند

و نیز برای آگاهی بیشتر  ، و همچنین ایجاد وحدت رویه در میان کارگزاران اجرای قانون آنینامه اجرائ
ان و روند گذار سرمایه ارزیابی توانمندی روشهای مذاکره و ، مشوقهای قانونی ،طبقه بندی طرحهادر مورد 
 . یر تقسیم شده استبه پنج بخش به شرح ز این راهنمامطالب الزم در  ،انجام کار

 
کلیات مربوط به قانون تشویق و تعاریف و ،  ن راهنمایشتر کاربران ای بی آشنائیبرا -بخش یک

 .ارائه شده استدر این بخش بکار رفته در متن اصطالحات 
قابل قانونی  یمشوقهامعرفی و آنها ب یو تصو نحوه انتخاب ، طرحهایبند طبقهاین بخش به  -بخش دو

 .پردازد می انگذار رمایهسارائه به 
 در انواع یگذار هیان سرمایمتقاض انتخاببرای  مذاکرهمتداول  با روشهای شدن آشنابرای  -بخش سوم 

 . در این بخش آمده استمطالب الزم  در حاالت رقابتی و غیر رقابتی طرحها
و   شدهمشخص ، تشویق مشمول قانونیهاروشهای مذاکره برای انواع طرحن بخش یدر ا -هارم چخش ب

 . ندا هشد یمعرفمرجع پذیرش و معیارهای ارزیابی 
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دن به یرس بر اساس نوع طرح تا گذار سرمایهو بررسی تقاضای حوه پذیرش نن بخش به ی ا–بخش پنجم 
مشارکت همچنین به و  یته اجرائیب کمی تصویبراسازی طرح  یند آمادهآفرز به ین مرحله عقد قرارداد و

 .اشاره شده است ،این مشارکتناشی از  امتیازات دو جانبه و  فرآیند در اینگذار سرمایه
 

 فهرست طرحهای منتخب و پیشنهادی، ،نامه اجرائی ضمائم مورد نیاز شامل قانون تشویق و آیینخاتمه در 
 . ن مجموعه اضافه شده استی به اگذار سرمایهخطوط کلی یاداشت تفاهم و فرم معرفی 
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 های قانونی  و مشوقحها طریبند طبقه – بخش دوم
 

 دگاهیز داطرحها ، پذیرش متقاضیانمشخص شدن روند انتخاب و تصویب طرحها و نحوه به منظور 
 گذار سرمایه یشنهادی پی و طرحهایته اجرائی مصوب کم، منتخبی طرحهاگروهبه سه   یاجرائ نامه آیین

 :شوند می یم بندیتقسر یزبه شرح 
 
 : منتخبیطرحها     2-1

 و یاقتصاد، یفن پس از انجام مطالعات  )ییاجرا نامه آیین 4و 3 وادم طبق (مقدمتاً   هستند کهییطرحها
 شده یمعرف یهاطرحطی سه ماه اول هر سال  یته اجرائیکم .شوند  میانتخاب  ییته اجرایتوسط کم ،یمال

را   ،باشند  مطالعاتییکی از فازهای اقتصادی -مصوبه فنی یدارا  حداقلکه  ،ی اجرائیاز جانب دستگاهها
این . شود می انجام  چند معیارهیها یارزیابمطالعات و اساس این بررسی بر . دهد می قرار یمورد بررس

که طی آن  شده یریز یپ تهین کمی کار گروه ایو با همکار در دبیر خانه کمیته اجرائیروش ارزیابی 
 حجم آب  ،برای شرب و صنعتمازاد جم آب ح ،نرخ بازگشت مالی( متعدد نظیر یها معیارها و پارامتر

 سطح اراضی قابل واگذاری، امکانات دسترسی و سهولت اجرا، آمادگی بهره ،مازاد برای کشاورزی
و نهایتا گیرد  میابی قرار یمورد مقایسه و ارزبه ترتیب اهمیت مذکور  )برداری و میزان دقت اطالعات

گیرند تا در صورت امکان  میمورد گزینش قرار  تخب منیطرحهاعنوان تحت طرحهای برتر تعدادی از 
 نحوه 1نمودار . به تصویب کمیته اجرائی برسندطرح  سازی آمادهپس از طی مراحل بعدی در فرآیند 

 .دهد میانتخاب طرحها را نشان 

 
  )طرحهای منتخب(انتخاب طرحها  نحوه معرفی و .1نمودار 

  
 
 

  
 

 
 

 
 
 

 معرفی طرحهای مورد نظر  دستگاههای اجرائی به دبیر خانه کمیته اجرائی  
 3 ماده -طی سه ماهه اول هر سال  

  و رفع ابهامات و نواقص اطالعاتی برای طرحهای حائز شرایط 
 اجرائی کمیته خانه دبیر توسط معیاره چند ارزیابیمطالعات و  نجام ا

 و بررسی نتایج و انتخاب طرحها توسط کار گروه 

 تائید و معرفی طرحهای منتخب
 4 ماده–از سوی کمیته اجرائی
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 یمعرفی شده از سو طرح 30به عنوان اولین گام کمیته اجرائی   انتشار این راهنما،تا زماندر این راستا 
به عنوان طرحهای را  )2پیوست (  طرح13تعداد را بررسی نموده و از میان آنها  اجرائی یدستگاهها

ی در گذار سرمایهی اجرائی قانون تشویق ها  سیاستیش ملیهما"ن طرحها در ی ا.منتخب برگزیده است
و جزئیات بیشتر از این طریق به اطالع عموم بویژه   معرفی1383در دی ماه  "های آب کشورطرح
عالوه بر این دبیر خانه کمیته اجرائی بروشورهائی  .اندرکاران طرحهای آب و خاک رسیده است دست

 خالصه مشخصات فنی و ،اهداف طرح( برای طرحهای منتخب تهیه کرده است که اطالعات پایه
اراضی و آب مقادیر تقریبی ، مشوقهای قانونی مانند ها  طول دوره ساخت، برآورد هزینه،ی آنها ویژگی

  .دهد میرا در اختیار  )ی اقتصادی و مالیها مازاد قابل واگذاری و شاخص
موضوع ماده  -آب مازاد اراضی و  دقیقترینیتع( سازی آمادهفرآیند این طرحها هم اکنون در مراحل اولیه 

توانند، قبل از  متقاضیان، بسته به تمایل و امکانات مالی و فنی خود می .قرار دارند)  اجرائیمهنا آیین 5
، در  )  اجرائینامه آیین 6 و 5یعنی قبل از تکمیل مراحل ماده (و اعالم عمومی  سازی آمادهتکمیل فرآیند 
 و همکاری برای ،وافقو در صورت ت شده  اجرائی ذیربط وارد مذاکرههبا دستگای منتخب مورد طرحها

 . الزم اقدام نمایندنامه  تفاهمنسبت به تنظیم  ،تصریح تعهدات طرفین
 
 :طرحهای مصوب     2-2

 اجرائی به تصویب کمیته اجرائی رسیده نامه آیین 6 طرحهائی هستند که طبق ماده ،طرحهای مصوب
فاز دوم مطالعات نتخبی هستند که م یمصوب طرحهاطرحهای   ای نامه آیین از دیدگاهبعبارت دیگر . باشند

 و در عین حال عملیات اجرایی آنها خاتمه یافته% 30 حداکثر یا تصویب رسیده به ها آن ی اقتصاد-یفن
تدقیق و از لحاظ قانونی قابلیت واگذاری آنها با قابل واگذاری آن مازاد آب میزان اراضی و سطح 

 و توسط کمیته اجرائی به تصویب  )نامه  آیین5 ماده  »ب« و»الف« بند موضوع (اطمینان بیشتر مشخص شده 
 . رسیده باشند

 و )یآب و زمین قابل واگذار(  فوقی قانونیکمیته اجرائی پس از دریافت اطالعات مربوط به مشوقها
بندی و تعدادی  الویت  منتخب را  طرحهای، ذیربط تجاری از سوی دستگاه اجرائی-نتیجه مطالعات مالی

 تصویب) ی اجرائنامه آیین 8 ماده -از طریق اعالم عمومی(ان گذار سرمایهبرای عرضه به از آنان را 
 .دهد میب طرحها را نشان تصوی نحوه 2 نمودار. نماید می
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  نحوه تصویب طرحها . 2نمودار 
 

  
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 :پیشنهادیطرحهای      2-3

 گذار هیسرماکه   است منتخب و مصوبیج از طرحهاخار ی طرحیطرح پیشنهاد ،ای نامه آییناز دیدگاه 
 در یگذار سرمایهداوطلب به ابتکار خود  راساًو  )ینامه اجرائ نییآ 15ماده موضوع (دانسته سودآور آنرا 
ص ی در صورت تشخیته اجرائی کم،یا ناقص باشدنگونه طرحها انجام نشده یچنانچه مطالعات ا . استآن

تکمیل پس از . دینما میغ ربط ابالی به وزارتخانه ذگذار سرمایهنه ی هزانجام مطالعات را با، ضرورت
آماده فرآیند وارد مرحله طرح شود تا  می صادر گذار سرمایهبرای مجوز کلی  ،مورد نیازتوجیهی  مطالعات

ج نتایبر اساس تا   شده )ینامه اجرائ نیی آ5ماده موضوع  - یقابل واگذارو آب مازاد  ین اراضییتع(سازی 
طرح شنهاد دهنده یپ گذار هیسرمابا قراردادی  و در پی آن تصویب کمیته اجرائی برسدبدست آمده به 

 .مند گردد  بهرهه مربوطی قانونیاز مشوقهابتواند ن  آز ایبردار با احداث و بهره کهمنعقد شود 
 طرح مندرج در سه  وه،بالقان گذار سرمایه  ی بررسی طرحهای پیشنهاد ازپس  ،در این راستا کمیته اجرائی

نحوه  3 نمودار .داده استموافقت مورد  مقدمتاً گذار سرمایه را به عنوان طرحهای پیشنهادی )2پیوست (
 . دهد میطرحهای پیشنهادی را نشان بررسی معرفی و 

 تهیه فهرست طرحهای منتخب حائز شرایط توسط کمیته اجرایی

 5 بند الف ماده –تعیین اراضی قابل واگذاری از سوی وزارت جهاد کشاورزی 
  5  بند ب ماده -ارت نیرو تعیین آب مازاد قابل واگذاری از سوی وز

  تجاری توسط وزارتخانه ذیربط به کمیته اجرائی -ارائه نتایج مطالعات مالی 

توسط کمیته اجرائی   و تصویب طرحها الویت بندی
 8 و اعالم عمومی ماده6،7ماده)طرحهای مصوب(
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  )طرحهای پیشنهادی (گذار سرمایهطرحهای پیشنهادی بررسی  نحوه معرفی و .3نمودار
  

 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :های قانونی مشترک در انواع طرحها مشوق     2-4

گذاران  گذاری در طرحهای آب کشور به منظور ترغیب و جذب سرمایه در قانون تشویق سرمایه
 .های قانونی به شرح زیر در نظر گرفته شده است مشوق
 ارگذ  بنام سرمایه آبخور طرحقابل واگذاریسند قطعی اراضی  صدور -
 برداری گذار طی دوره بهره بنام سرمایهمازاد آب  صدور سند -

مت ین قیا.  از سوی دستگاههای اجرائیقیمت توافقیگذار به  مربوط به سرمایهخرید آب مازاد  -
 و بر طبق یتجار-یج مطالعات مالی طرح و بر اساس نتایند آماده سازی فرآیپس از ط
 قابل مذاکره خواهد بود  ون شده ییه خواهد شد تعی که تهیدستورالعمل

بینی شده در زمینه تأمین منابع مالی طرحهای آب برای  تسهیالت پیشسایر از امکان استفاده  -
 طرحهای مشمول قانون تشویق 

  اولیه خواهد بودگذار سرمایهالویت در واگذاری سند آب پس از دوره بهره برداری با  -

  ....سایر مشوقها  -

و در مورد شود   میبرداری واگذار جی اراضی بصورت اجاره طی دوره بهرهگذاران خار سرمایهمورد در 
 .گذار داخلی عمل خواهد شد  نیز همانند سرمایهها  و سایر مشوقصدور سند آب

 ای  های منطقه گذار به کمیته اجرائی  یا کمیتهمعرفی طرح  مورد نظر  سرمایه

 و تائید کلی طرح  گذارارزیابی توانمندی سرمایه

 اخذ موافقت کمیته اجرائی

 گذار تنظیم تفاهم نامه برای انجام مطالعات  مورد نیاز توسط سرمایه

 میل فرآیند آماده سازی  طرحمجوز کلی و تک

 تصویب طرح توسط کمیته اجرائی

 انجام مطالعات و ارائه طرح توجیهی

توجیه طرح
 بلی

 خیر
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 ه با متقاضیانعمومی مذاکر ای روشه-بخش سوم 
 

مذاکرات اقصه، نبه چهار روش متوان  می گذار سرمایهرش یپذدر مورد  یریگ میکمک به تصم ی برااساساً
 . اشاره کردینش رقابتیگز شیمذاکرات مستقیم و پ رقابتی،

تمایز  یالزم است برا، بنظر رسدنش یگزنحوه ترین  مناقصه شفافممکن است در وهله اول از آنجا که 
 یبر شمرده شود تا توانمندمناقصه قابل توصیه بودن روش  دالئل غیردر اینجا این روشها هر چه بیشتر 

گیرندگان  بیشتر مورد توجه تصمیم  ،مذاکرات رقابتی و مذاکرات مستقیمشیوه دیگر یعنی دو  یرهاراهکا
 .قرار گیرد
و گیرد  میقرار شیوه مناقصه اصوال برای انجام کارهای پیمانکاری و اجرائی خاص مورد استفاده  •

 ممکن است بخشی  که ضمناًگذاری توام با کارهای اجرائی و مطالعاتی ای از سرمایه نه مجموعه
 .های طرح به مالکیت شریک بخش خصوصی درآید از سرمایه

مناقصه در حالتی بهترین کارآئی را دارد که طرح دارای مشخصات فنی کامال دقیق و روش  •
دقیق و تعریف شده تا حدی قابل ارائه به متقاضیان های  خروجیسیستم و عملکرد روشن بوده و 

داشتن اطالعات محدود در مورد . اطمینان داشتبه آنها  قبولی قابلمیزان به بتوان  باشند که
گیریهای  تواند منجر به تصمیم بشمار آمده و میمناقصه طرحها یکی از مشکالت اصلی روش 
 .گذار شود نادرست برای انتخاب شریک سرمایه

ای برنده شدن بر دور از واقع یها ی و زمانبندیارقام مالارائه ش به ی گرادیگر این شیوهاز معایب  •
 و یدر مورد تعدیل ارقام مالویژه آنکه بتوان در مراحل بعد به نحوی ه  ب،در مناقصه است

 .شد ی و چانه زنوارد مذاکرهمجدداً ها  یزمانبند

خالقیت و نوآوری مهندسی  ،ن شدهییش تعیل وجود اسناد و مشخصات از پیدر مناقصات به دل •
 .شود مییده گرفته ناد آنان معموال ی احتمالی نگریا بازها و اهداف طرح  در تامین نیاز

 
 زیر غیر از به نوع دیگری از قرارداداز یک سو  مورد نظر باشند که های واگذاری شیوهچنانچه البته 

-مدیریت مان یپمانند قراردادهای [برگیرند  را در) برداری و واگذاری ساخت، بهره ( BOT یها مجموعه
Management contract، ره اجا- Leaseیا واگذاری امتیاز ،Concession  [ آنگاه شاید بتوان

 . استفاده کردزیمناقصه ن  از موارد از روش رقابتییبرخ در
از ان و گذار سرمایهپیشبرد و اجرائی کردن قانون تشویق و جذب هرچه بیشتر بنابراین از یکسو به منظور 

 یا گذار سرمایهمکانیزم بازار برای گزینش از  یبهره گیرو اطمینان از شفافیت حصول  ی دیگر برایسو
ت و یش خالقی افزاین برای و هم چنای از شرکای بالقوه ایجاد محرک در طیف گسترده، شریک مناسب
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پیش گزینش اعالم در صورت لزوم و مذاکرات مستقیم  و روش مذاکرات رقابتیدو   ،ینوآور
 .شود میتوصیه  )Tender Prequalification( یرقابت

 
 یمذاکرات رقابت    3-1

 اهداف و یا دستگاه اجرائی از مناقصه است که در آن دولت یگریشکل ددر حقیقت  یمذاکرات رقابت
شنهادات خود یکند که پ ی بالقوه دعوت می از شرکایعموم و با اعالمکرده را مشخص از ی مورد نخدمات

ازها و اهداف ین ید و آندسته را که پاسخگوکن ی میشنهادات را بررسی پیدستگاه اجرائ .را ارائه دهند
 . کند یب مذاکره میا چند طرف رقیط مربوطه با دو یسپس در مورد قرارداد و شراو هستند انتخاب 

باال  یبرا یرقابتشتر ی بیجاد فضایااز یکسو به که در مورد طرحهای مصوب قابل اعمال است این روش 
 یارقام مالارائه  دیگر از انگیزه یرحها منجر شده و از سودر ط یت و نوآوریخالقبردن کیفیت کار و 

با سه یدر مقا  ،ها بیرق ین محک زیبران روش یا اساساً. کاهد می رقابتجهت برنده شدن در دور از واقع 
 .شود میمحسوب ارزشتر تر و پر   محکمای هلیوس  ،مت صرفی قیبررس

 یو برگزارکارشناسانه دقیق  یو قضاوتها یابیرزازمند این یرقابتاین روش الزم است تاکید شود که 
نگرش چگونگی ست که طی آن ان اگذار سرمایهبرای ارزیابی توانمندی جلسات مشترک کارشناسی 

در . مورد بررسی و سنجش قرار خواهد گرفتباره طرح  درانتشپیشنهاداهمچنین نسبت به طرح و  آنها
و در صورت امکان وزن نش ی گزیارهایمع   شفافیت بیشتر،برای ایجادتواند  ی میدستگاه اجرائصورت نیاز

) Prequalification Tender( نشیش گزیپ یبرگزاراقدام به  کند و یا مشخصاز قبل این معیارها را 
 .بنماید

 یبرا مطلوب یربه عنوان راهکامذاکرات رقابتی مقرر شده است که  ،ماهیت قانون تشویقبا توجه به 
در طرحهای منتخبی که هم چنین  .بکار گرفته شود  مصوبیطرحها در یگذار ایهسرمان یانتخاب متقاض

ها و انتخاب گذار سرمایهارزیابی توانمندی برای روش مذاکرات رقابتی بیش از یک متقاضی دارند 
 . شود میتوصیه برتر متقاضی 
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از   وباشدشده مطرح گذار  هیسرما یسووژه از ک پریده یاکه  دارد یکارآئ یشتر در مواقعین روش بیا

 .  استفاده شودمذاکرات مستقیماز روش  گذار سرمایه ی پیشنهادیدر طرحهامقرر شده است که اینرو 
کمیته اجرائی در صورت و  مد نظر قرار گرفته است صراحتاً )15ماده ( نامه اجرائی آیینراهکار در این 

گذار را  پیشنهادی سرمایه طرح،  مالی-اقتصادی -و توجیه فنیتشخیص ضرورت و اطمینان از الویت 
 .کردگذار صادر خواهد بنام همان سرمایهرا گذاری  مجوز کلی سرمایهدستگاه اجرائی تصویب کرده و 
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باعث کاهش فشار برای دستیابی به بازده باالی اقتصادی ممکن است رقابت در این حالت  از آنجا که نبود
ایجاد ز به منظور ی نه منظور حصول اطمینان بیشتر از راندمان طرحهای پیشنهادی وو مالی طرح شود، ب

اولیه کمیته تائید و ای  کمیته منطقهموافقت  در آغاز کارالزم است شفافیت در مورد اعطای قراردادها، 
. گردد اخذ نامه تفاهمقبل از تنظیم  یشنهادیطرح پتوجیه اولیه و  گذار سرمایهتوانمندی مورد در اجرائی 

تواند  های مشابه می ها و هزینه پروژه های پیشنهادی با محک زدن آن از طریق قیمت تعرفه ارزیابی قیمت
 .را افزایش دهدر بازده پُو مناسب شانس دستیابی به طرحی 

خواهد که  به ترتیبی روش مذاکرات مستقیماز د ندر طرحهای منتخبی که تنها یک متقاضی دارچنین  هم
 .استفاده خواهد شد متقاضیو ارزیابی توانمندی رای احراز شرایط  ب،آمد

 
 )Tender Prequalification( ی رقابتنشیش گزیپ     3-3
ا یان گذار سرمایه انتخاب ی برایک ابزار کمکیبه عنوان  ، در کنار روشهای فوق،توان مین روش را یا

تواند  میان گذار سرمایه اطالعات در مورد هر چه بیشتردر اختیار داشتن  .محسوب نمود شرکاء بالقوه
دستگاه اجرائی در صورت بنابراین .  انتخاب آنان کمک کندی برایگیر  را در تصمیمیاجرائ یههادستگا

 کوتاه کردن لیست متقاضیان و ،ان بالقوهگذار سرمایهتواند از این روش برای شناسائی و ارزیابی  مینیاز 
 . با رقابتها استفاده کندی مرتبط ها کاهش زمان و هزینه

طیف وسیعی از   ،معیارهای کمی و کیفی موثربر اساس یک سری تواند  میدستگاه اجرائی در این راستا 
چنانچه به همکاری با یکدیگر که فنی، مهندسی و اجرائی را شناسائی کند ی ها نیروان و گذار سرمایه

معیار ارزیابی در این  . عهده گیرندگ را بربزربخشهای مختلف یک طرح قادر خواهند شد ترغیب شوند 
 مطالعات فنی و کارهای اجرائی و آشنائی با منطقه و حجم و ارزش  ،مقطع شامل توانمندی و سوابق مالی

 .باشد میکارهای اخیر 
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 آب درطرحهای گذاری  سرمایهومذاکره بامتقاضیپذیرش نحوه –بخش چهارم
 

در این بخش  ،های قبلی بخشدر توصیه شده  همذاکر های  و روشبندی انجام شده طرحها طبقهبا توجه به 
 .گردند معرفی میگذار  سرمایه مرجع پذیرش و معیارهای ارزیابی  ،نحوه مذاکره براساس نوع طرحها

 
و  -  متقاضیان پیشگام  براینامه تفاهم در چارچوب مذاکرات مستقیم : منتخبیطرحها   4-1

  یموممذاکرات رقابتی پس از اعالم ع
 ی منتخب راهکار خاصیان در طرحهاگذار سرمایه درباره مشارکت ی اجرائنامه آییندر نظر به اینکه 

ماده (آن  یساز مراحل آمادههنوز که   منتخبیمورد طرحها  دریات کنونیتجرب، و بینی نشده است پیش
  ویگذار هی سرمایاران براگذ هی سرمای برخیشگامیپو استقبال  از یحاک ، نشدهتکمیل   )نامه آیین 6و  5
 یهاطرحب یمراحل تصوآنجا که زا، و نگونه طرحهاستیشبرد ایپو  مشارکتآنان به اشتیاق انگر ینما

 از یریو جلوگ یگذار هیق سرمای روح قانون تشویبه منظور اجرالذا ، دیبطول خواهد انجاممنتخب 
 یکچارچوب در دسته  مشارکت این و یهمکاردر وهله اول  ،گذاران هیسرما این ا انصرافی یدلسرد

به درخواست کنندگان  نیبه ا،  مورد نظریو در طرحهاخواهد گرفت مورد توجه قرار  نامه تفاهم یسر
در مورد  نامه آیین 9ماده تبصره ه به موضوع یشب(خواهد شد   برخورد"تیبا الو  پیشگام ویانمتقاض"عنوان 

 .)ها یتعاونت یالو
متقاضیان با  قراردادانعقاد ت در یجاد شفافیبه منظور ا و ص در این زمینه مشخیراهکاربرای ایجاد 

 گذارده شوند یاعالم عمومبه  یته اجرائیکمتصویب پس از  نیز منتخب یطرحهاالزم است که  ،پیشگام
 که اعالم خواهد ی محدوده زمانیط  ،یگذار سرمایهل به یدر صورت تمابتوانند هم  ی احتمالیر رقبایتا سا
 سازی آماده و یمطالعات تکمیل هزینهضمناً  .ارائه کنندرقابت در شرکت شنهادات خود را به منظور یپ شد
 . استیدستگاه اجرائ  بر عهدهیاعالم عمومتصویب و تا مرحله  منتخب یهاطرح
از سه جنبه  منتخب یدر مشارکت در طرحهاشگام یان پگذار سرمایهامتیاز که است خاطر نشان شود الزم 
 . ل مالحظه خواهد بودقاب
با شخص ثالثی در درج شده در آن طی دوره اعتبار  و در نامه تفاهمپس از امضاء دستگاه اجرائی  -

 .مورد طرح وارد مذاکره نخواهد شد

ابتاً ین نامه تفاهمطی دوره اعتبار  گذار سرمایهکه  طرح سازی آماده یا یمطالعات یها نهیهزپرداخت  -
 .دهد می مانجا یدستگاه اجرائ یبجا

 اشتدار خواهد ینهاد برتر در اختشیشتر طرح و ارائه پی مطالعه بیشگام زمان الزم را برای پگذار سرمایه -
، در مقایسه با سایر یاعالم عموم وطرح  یساز  تا زمان آمادههی اولنامه تفاهمن یب یو در مقطع زمان
و از اینرو به طرح پیدا خواهد کرد  نسبت یتر اشراف کامل با کسب اطالعات بیشتر  ،رقبای احتمالی
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 یازیامتاز قرارداد  یاعطا مربوط به ی نهائیریگ میتصمدر تواند  میتر  هسنجیدرائه پیشنهادات ابا 
 .برخوردار باشد یقیملموس و حق

 یدگاه ثابت و مشخصید ی و پیشنهاد مصوبی طرحهایتنها برا ینامه اجرائ نییآگونه که اشاره شد  همان
امضاء در پی آن و  میمذاکرات مستقانجام  ی برارویه تعیین شده در این راهنما مانعیاساس بر دارد و 
 . منتخب وجود نداردی طرحهایبرا نامه تفاهم
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وم های گروهی به اطالع عم باید از طریق رسانه  اجرایی طرحهای مصوب مینامه آیین 8ماده براساس 
 مورد بررسی قرار 9گذاری در این طرحها مطابق ماده  پس از آن درخواست متقاضیان سرمایه. دنبرس

 .و نتایج به متقاضیان اعالم گرددگرفته 
به شوند و   و گوناگونی تشکیل میطرحها از اجزا متعددهمانگونه که قبال اشاره شد به دلیل آنکه اینگونه 

 با شرایط تملک اراضی و به لحاظ شباهت و سازگار بودن این گذاری و خاطر وجود موضوع سرمایه
 و BOO –برداری و مالکیت  ساخت، بهره  یاBOT-برداری و تحویل ساخت، بهره (روشهای معمول 

 . از روش مذاکرات رقابتی استفاده خواهد شد )BOOT -ل و مالکیت ی تحو،برداری ساخت، بهره
از قبل به آگاهی گزینش ، معیارهای گذار ارزیابی توانمندی سرمایهدر امر بیشتر ایجاد شفافیت به منظور 

 ای و دستگاه اجرائی  توسط کمیته منطقهارائه پیشنهادات خودمتقاضیان پس از  .عموم خواهد رسید
 در پایان و .پردازند به رقابت با یکدیگر می ،مذاکرات و جلسات کارشناسیطی ارزیابی شده و پس از آن 

 .شدخواهد با دستگاههای اجرائی منعقد قراردادهای الزم ، گذار سرمایهنهائی پس از انتخاب 
 
 ی غیر رقابتمیبراساس مذاکرات مستق :یشنهادی پیطرحها      4-3

آورد که طرح مورد نظر خود را که  یگذار بوجود م هی سرماین امکان را برای اینامه اجرائ نیی آ15ماده 
نگونه طرحها پس از یا. دیشنهاد نمایص خود پی، بنا به تشخودها مصوب بی منتخب یخارج از طرحها

گذار به  هینه سرمایمطالعات با هزانجام به منظور  ییته اجرایکم  تأییدای و کمیته منطقهو موافقت  یبررس
 اقتصادی و مالی آن طرح را –پس از اطمینان از توجیه فنی گردد تا  ی ابالغ ممربوطه یها وزارتخانه

 . صادر گرددیگذار وز کلی برای سرمایهمصوب و مج
 5اراضی و آب مازاد قابل واگذاری ماده ین یتعنظیر (های آماده سازی طرح  هزینهدیگر اقالم از آنجا که 

 الزم است ردیف اعتباری برای اینگونه طرحها ، از اینروبر عهده دستگاه اجرائی استکماکان ) نامه آیین
گذار، در  ر آن، پس از انجام فازهای مطالعاتی مورد نیاز از سوی سرمایهعالوه ب. نیز در نظر گرفته شود

 از طرف دستگاه گذار نیابتاً هائی که سرمایه  هزینه صورت انصراف دستگاه اجرائی در مورد عقد قرارداد،
 .گذار قابل پرداخت خواهد بود اجرائی هزینه کرده است بر اساس مفاد تفاهم نامه به سرمایه
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استفاده از ن به منظور یهم چن خود، و ی ارائه طرحهایگذاران برا هیشتر سرمایبترغیب و جلب به منظور 
ی  طرحهای مطالعاتیها نهیهز  ،ینوآورتشویق و  یگذار هی سرمایبراو تعاونی  ی خصوصهای بخش

ظ لحاگذار  هی سرمایها هجزء آورد ی با دستگاه اجرائیمشارکت مدن عقد قرارداد در صورت پیشنهادی
 ط قرارداد از جمله در طولیشرا ی مطالعاتی درها نهیهز مستقل، یگذار سرمایهدر صورت . خواهد شد

 .یابند میدخالت خرید آب  ی یا قیمت توافقیدوره بهره بردار
  )%30 تا یکیزیشرفت فیپ با(در مرحله اجرا  یا حتی و یمطالعاتمختلف  یفازها شده در یشناسائ یطرحها

 ی به عنوان طرحهاگذار  در صورت تمایل سرمایهتوانند یا منتخب نباشند، میصوب  میجزء طرحهاه ک
 ینه کارهای هزیته اجرائی کمینگونه طرحها از سویب ایدر صورت تصو . قلمداد شوند یو یشنهادیپ
 یرات احتمالییتغپیامدهای  و ی مطالعاتیها نهی و هزی دستگاه اجرائیها هجزء آوردقبلی شده اجرا د یمف
 الزم است به منظور . او محسوب خواهد شدیشود جزء آوردها میشنهاد ی پگذار سرمایه یه از سوک

به  توسط دستگاه اجرائیقبلی های مطالعاتی انجام شده  گذاران، از احتساب هزینه تشویق بیشتر سرمایه
 .عنوان بخشی از آورد سرمایه چشم پوشی بعمل آید

 

 گذار مرجع پذیرش سرمایه     4-4
  همچنینوعنوان مرجع پذیرش، تبادل نظر و اطالعات ا توجه به جدیدبودن کار و نیاز تشکیالتی به ب

شود و  ای تفویض می های منطقه گذار، اختیاراتی بدین منظور به کمیته های سرمایه ارزیابی توانمندی
رائی نسبت به مذاکره و ها و تائید کمیته اج  با اخذ موافقت این کمیته در مناطقدستگاههای اجرائی ذیربط

بنابراین مسئولیت . گذاران انتخاب شده اقدام خواهند کرد نامه و نهایتا انعقاد قرارداد با سرمایه امضاء تفاهم
ای خواهد  طرحهای پیشنهادی بر عهده کمیته منطقهتأیید اولیه گذاران و همچنین  ارزیابی توانمندی سرمایه

ها باید  قش نظارتی برعهده خواهد داشت و نتایج حاصله از این ارزیابیو کمیته اجرائی در این زمینه ن بود
 اجرائی در  ای فعال در هر یک از دستگاههای دبیرخانه کمیته منطقه. به تائید نهائی کمیته اجرائی برسد

  با هدف ارزیابی» گذار  سرمایهکمیته پذیرش«تواند نسبت به تشکیل کار گروهی تحت نام  صورت نیاز می
گذار و ارجاع نتایج حاصله به کمیته  منسجم با سرمایهمستمر و گذار از طریق مذاکرات  لیه سرمایهاو

 . ای اقدام نماید منطقه
 

 گذار  معیارهای ارزیابی توانمندی سرمایه     4-5
گذار نیز از   اجتماعی جداگانه دارد و هر سرمایه–اقتصادی  -نظر به اینکه هر طرح مشخصات فنی

های گوناگون برخوردار است، لذا معیارهای کمی و کیفی برای ارزیابی و   متفاوتی در زمینهیها توانمندی
ازاینرو بسته به نوع طرح و . تواند اهمیتی مجزا داشته باشد گذار در هر یک از موارد می توانمندی سرمایه

ت گیرد و بدین منظور بایست با قضاوتی کارشناسانه صور  ارزیابی متقاضی می های مختلف آن، پارامتر
به عنوان رهنمودهائی در این زمینه . وزن خاصی برای هر یک از معیارهای پذیرش در نظر گرفته شود
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گذار استفاده کرد و یا در صورت لزوم برخی  برای ارزیابی توانمندیهای سرمایه های زیر توان از معیار می
 . ها را در پیش گزینش رقابتی بکار گرفت از این معیار

 
 توان مالی 

 ارقام مربوط به سرمایه اولیه و کنونی متقاضی  •

  در طرح مورد بحث  گذاری متقاضی حداقل و حداکثر سهم یا حجم سرمایه •

 گذار طی سالهای اخیر  سوابق توانائیهای مالی و گردش مالی سرمایه •

 های اخیر گذاریها وعملکرد پروژه راندمان سرمایه •

 ر در حال حاضر  مشتریان و سهم از بازاتعداد •
 توانائی تامین وسائل و قطعات از بازار داخل و خارج •
 توان دسترسی به سایرمنابع ریالی و ارزی از بانکها، صندوقهاو موسسات اعتباری •

 ها سایر تجربیات و توانائی

 گذار های کاری سرمایه تجربیات و زمینه •
 تجربیات پرسنلی، تجربه در مدیریت اداری و تشکیالتی  •

 گذار در سایر کشورها ت سرمایهتجربیا •
 ای یا اجرائی مرتبط  تجربیات مشاوره •

 سازی طرح و چگونگی آن گذار به همکاری در فرآیند آماده تمایل و توان سرمایه •

  در جلب مشارکت بهره بردرانگذار سرمایه یا ه و منطقی و نفوذ محلیزان توانائیم •
 آشنائی با مسائل آب و خاک 

 وری ئل آب و خاک و باالبردن بهرهمیزان آشنائی با مسا •

های آب و خاک یا توان ایجاد این  های همکاری با پیمانکاران و مشاوران پروژه میزان آشنائی یا زمینه •
 همکاری 

 میزان آشنائی با منطقه و مسائل بومی  •

 توان مذاکره، چانه زنی و حل اختالف  •
 گذار سرمایه دیدگاه و انتظارات

 طرح نسبت چشم انداز   •

 یا نظایر آن) Project Company ( مورد نیازاجرایی  /تشکیالت سازمانیدرمورد دیدگاه  •

 گذاری در طرح گذار از سرمایه انتظارات سرمایه •

 گذار از دستگاههای اجرائی سرمایهانتظارات  •
 سایر اطالعات

 .کند گذار آنرا با اهمیت تلقی می سایر اطالعات که سرمایه •
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 ) گذار سرمایهرش و مذاکره با یپذ ( اقدامات فرآیند عمومی- پنجمبخش 
 

گذار براساس نوع طرح تا مرحله  فرآیند عمومی اقدامات که شامل نحوه پذیرش و بررسی تقاضای سرمایه
 در گام اول گذار سرمایه براساس این نمودار.  ارائه گردیده است4شود در نمودار  عقد قرارداد می

 یا سازمانهای یق دستگاه اجرائی از طریخب، مصوب، یا پیشنهاددرخواست خود را در مورد هرطرح منت
مرجع پذیرش ، به )یتابعه وزارت جهاد کشاورز و ادارات  یا سازمانهایا آب منطقه یشرکتها(تابعه 
 و) 2گام (بر اساس نوع طرح  سپس .کند میارائه    ،مشخص شده این راهنما 4-4 که در بند گذار سرمایه
 .به جریان خواهد افتادکار بعدی مراحل   ،ر بخش دوم این راهنما آمدهدکه بندی آن  طبقه

در طرحهای منتخب و پیشنهادی بر خالف طرحهای  سازی آمادهفرآیند چون که شایان توجه است 
. ضروری خواهد بودتا قبل از مذاکرات عقد قرارداد  عبور از مراحل تعیین شده ،مصوب طی نگردیده

قبل گذار  بین دستگاه اجرائی و سرمایه نامه تفاهمیک دستیابی به گامهای الزم برای ر نمودا  در ایناینبنابر
قبل از مذاکرات (بعدی بدیهی است برای فرآیند . بینی شده است سازی طرح پیش از ورود به مراحل آماده

 . باید به اتمام رسیده باشد طرحسازی آماده  ،)قرارداد
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 نیق ایتشوترغیب و به منظور الزم است  ، منتخبی طرحهایشگام برای پیانیوجود متقاضال احتمنظر به 
 در چارچوب یازاتیامت ،شوند میشقدم یب آن پی طرح و تصوسازی آمادهکه قبل از  انگذار سرمایهاز دسته 
 یتوانمندط و یشرا  شود، می دیده 4 همانگونه که در بخش میانی نمودار .در نظر گرفته شودتشویق قانون 

) 3گام ( گیرد  می قراریابیمورد ارزن راهنما یا 5-4بخش با معیارهای مندرج در ان گذار سرمایهدسته  نیا
. شود میانتخاب  ارجح گذار سرمایه ،ک طرح منتخبی ی برایک متقاضیش از یو در صورت داشتن ب

زان آب و یمدر مورد  یعات کافاطالنبود آماده نبودن طرح و ( عدم امکان عقد قرارداد لیسپس به دل
در  پیشگام گذار سرمایهو  ی اجرائیدستگاههابین ک ی نزدیهمکارایجاد به منظور  )ی قابل واگذاریاراض

که   )6گام (شود  میم ی تنظیا نامه تفاهم یوبا  )5گام (پس از تائید کمیته اجرائی   طرحسازی آمادهجهت 
 گذار سرمایه یبراتا زمان اعالم عمومی  نامه تفاهم دوره ی طیاراز انحصی از جمله حق امتیازاتیامتدر آن 

 .شود میلحاظ شگام یپ
ی طرحهااز دسته  نی ا،)9گام ( یته اجرائیکمطرح از سوی ب یو تصو  )8گام ( سازی آمادهان دوره یدر پا

ت یبه لحاظ شفافاند  رسیدهکمیته اجرائی که به تصویب  ان پیشگامگذار سرمایه با نامه تفاهم دارای منتخب
پس از اعالم  . گذاشته شوندیبه اعالم عموم اجرائی نامه آیین 8بر اساس ماده د ی قرارداد بایدر امر اعطا

شود  میتقاضا یا تقاضاها رسیدگی و نتیجه اعالم ) 12گام ( اجرائی نامه آیین 9عمومی بر اساس ماده 
 )13گام(
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 گذاری در طرحهای آبسرمایهمتقاضی درخواستارائه-1

 تا مرحله عقد قرار داد  بر اساس نوع طرحگذار نحوه پذیرش و بررسی تقاضای سرمایه 4نمودار 

 تعیین نوع -2
طرح

خب
 منت
رح

ط
 

ی  
هاد

یشن
ح پ

طر
مایه

سر
 

ذار 
گ

– 

اده
م

15 

وب
مص

ی 
حها

طر
-

ده 
 ما

8  

ارزیابی توانمندی  -4
:و تائید کلی طرح  گذار سرمایه

، انجام مطالعاتابالغ طرح، 
 رح توجیهیارائه ط

  تائید کمیته اجرایی-5

 نامه تنظیم و مبادله   تفاهم-6

 تصویب طرح توسط کمیته اجرایی-9

گذار و انجام مذاکرات عقد قرارداد اعالم نتیجه به سرمایه-13

:ای با نظرکمیته منطقه) ها(گذار ارزیابی توان سرمایه-3
 احراز شرایط یا -
 گذار ارجح   نتخاب سرمایها-

 آمادگی طرح -8
 از دید دستگاه اجرائی

 خیر

 بله

 اعالم عمومی -11  طبقه بندی اولیه نوع طرح-10
منتخب

 طرح پیشنهادی

 :شاملسازی طرح و تکمیل آن  فرآیند آماده-7
 ) وزارت نیرو(ذاری و مقدمات صدور سند آب تعیین آب مازاد قابل واگ -2انجام یا تکمیل مطالعات تا فاز دوم  -1
 )دستگاه اجرائی( مطالعات تجاری مالی طرح  منتخب-4) وزارت جهاد کشاورزی(تعیین اراضی قابل واگذاری -3

 ارزیابی،گزینش-12
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 ی که در اعالم عمومی مهلتی بود طد فوق قادر خواهیاز انحصاریشگام باداشتن حق امتی پگذار سرمایه
 گذار سرمایه اشراف اضمن.  را ارائه کندی خود طرح برتری احتمالیر رقباینسبت به ساخواهد شد مقرر 

ک ینوان  او به عیها ی توانمندیابی در ارزنامه تفاهم دوره ی طی ویل همکاریبه طرح به دلنسبت شگام یپ
 . ن خواهد بودیمهم مورد توجه مسئول معیار

 ی اجرائی منتخب به عهده دستگاههای طرحهاسازی آمادهند ی فرآیها نهیه هزیشود که کل میادآور ی
 قابل پرداخت ینه به وین زمیشگام در ای پگذار سرمایهنه انجام شده توسط یربط است و لذا هر گونه هزیذ

 مشارکت به نرخ سود با در نظر گرفتن ها نهین هزیا ی طرح به ویواگذاردر صورت عدم و  .خواهد بود
 .قابل پرداخت خواهد بود یتوافق
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افته و یان ی آنها پاسازی آماده هستند که مراحل ی مصوب طرحهائی طرحها،همانگونه که قبال اشاره شد
مالحظه ) 11گام ( 4سمت راست نموداره در لذا همانطور ک. ده باشندی رسیته اجرائیب کمیبه تصو

افت پاسخ از یدر شوند تا پس از می گذاشته یعموم  به اعالمنامه آیین 8ن طرحها مطابق ماده یاشود  می
در . ردی قرار گیابیان مورد ارزی متقاضی شده و توانمندیشنهادات مربوطه بررسیان بالقوه پی متقاضیسو

 با یمذاکرات رقابت ان برتریاز احراز شرائط و انتخاب متقاض پس یک متقاضیش از یصورت وجود ب
 و نتایج جهت مذاکرات نهائی اعطای قرارداد به متقاضی  )12گام ( گردد میان مربوطه آغاز گذار سرمایه

 . )13گام (شود  میبرتر اعالم 
 
 یشنهادی پیطرحها     5-3

پس از ارزیابی توانمندی  یشنهادیپ یدر طرحهاشود  می دیده 4همانگونه که در سمت چپ نمودار
 انجام ،کمیته اجرائی در صورت تشخیص ضرورت ،یا منطقهته یکم و تائید اولیه طرح توسط گذار سرمایه

انجام مطالعات پس از .  )4گام (کند  می را به دستگاه اجرائی ابالغ گذار سرمایهمطالعات توجیهی با هزینه 
 ،)5گام(سازی برای تکمیل فرآیند آماده یته اجرائیکمتوسط صدورمجوز کلی و پذیرش طرح توجیهی و 

 ).6گام (شود  میو دستگاه اجرائی تنظیم  گذار سرمایهبین ای  نامه تفاهم
 نظر به  )9گام ( یته اجرائی طرح توسط کمیب نهائیو تصو  )8 و 7گام ( سازی آمادهند یل فرآی تکم ازپس

 و بر اساس  اجرائینامه آیین 15ماده  طبق ،)10گام (ده ش هادپیشن گذار سرمایه یبدواً از سوطرح نکه یا
 آغاز و از یر رقابتیم غیمذاکرات مستق گذارده شود، یبدون آنکه طرح به اعالم عموم ،مجوز صادر شده

 .)13گام (  منعقد خواهد شدگذار سرمایهبا ق قرارداد طرح ین طریا
  . خواهدبودگذار سرمایهتجاری برعهده  -عات مالیشودکه درطرحهای پیشنهادی انجام مطال میخاطرنشان 
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 یمشارکت متقاضات دوجانبه  طرح و امتیازسازی آمادهفرآیند      5-4
شامل  اجرائی نامه آیینبر اساس مفاد  طرح سازی ند آمادهیشود فرآ میده ید 4همان گونه که در نمودار 

 .شود یمزیر رد امو
دفتر توسعه منابع آب یا   وزارت نیروزیر نظر دفتر فنی حسب مورد  دو فاز تاپایانل مطالعاتیا تکمیانجام 

 .وزارت جهاد کشاورزیکشاورزی و بهینه سازی مصرف 

از کمیته تخصصی   و انجام مقدمات صدور سند آب با کسب نظریتعیین آب مازاد قابل واگذار .1
 .وزارت نیرو ص آبیتخصکمیسیون و ویژه 

ممیزی اراضی و دفتر واگذاری اراضی در حوزه سب نظر از دفتر با ک ی قابل واگذارین اراضییتع .2
 .یجهاد کشاورز مراتع و آبخیزداری وزارت ،زمان جنگلهامعاونت حفاظت و امور اراضی سا

وزارتخانه ارات ی ارجاع کننده طرح در حوزه اختیبسته به دستگاه اجرائ  یمال-یتجارانجام مطالعات  .3
به ها ب طرحیو تصو یت بندی و الویریم گی تصمی مراحل بعدیاد بریرد که بایگ میقرار مربوطه 

  . ارائه گرددیته اجرائیکم
سازی در هر   فرآیند آماده قرارداد،م یتنظبرای تصویب طرح توسط کمیته اجرائی و رسیدن به مرحله 

تی برای  بوجود آوردن تسهیال بنابراین نکته مهم طی این مسیر،. آید  مسیر ضروری کار بشمار می،حالت
سازی طرح  گذاران در کنار دستگاه اجرائی و تشویق او به تشریک مساعی در فرآیند آماده حضور سرمایه

 توان تناسب ند به نتوا گذار پیشنهاددهنده یک طرح می  پیشگام یا سرمایهانگذار سرمایه. باشد می
 رای پیشبرد هرچه سریعتر و در کنار دستگاه اجرائی ب  مشخص و تعیین شدهیمالی خود، درچارچوب -فنی

مطالعات یا عملیات نوع متناسب با سازی طرح فعالیت کند و در هریک از موارد فوق  دقیقتر فرآیند آماده
 .میدانی مورد نیاز در طرح، سهمی را بر عهده گیرند

 باکار و باالبردن دقت عمل  سازی طرح برای سرعت بخشیدن به بنابراین مشارکت متقاضی در روندآماده
گذار ممکن است برای  بطور مثال سرمایه .تواند بسیار موثر باشد ی مالی و زمانی میها توجه به محدودیت

شود،  اش محسوب می منابع درآمدی آینده به نوعی جزء تر دبی رودخانه، که در گیری دقیق هزاندا
یا از سوی دیگر در . اشد همکاری داشته بترهای کاداس بینی کند یا در تهیه نقشه تمهیدات خاصی را پیش
احتمالی را مشکالت تواند با دقت بیشتری مسائل اجتماعی را بسنجد و  او می مسائل بومی و محیطی

 .تر حل نماید راحت
تواند محک خوبی برای ادامه  سازی طرح می گذار در فرآیند آماده نحوه همکاری سرمایه ،عالوه براین

گذار در این مرحله از   اشاره شد همکاری نزدیک سرمایه همانطور که قبالًضمناً. کار او به حساب آید
  کار باعث اشراف بیشتر او نسبت به طرح شده و لذا در صورت وجود رقابت پس از اعالم عمومی،

از سوی دیگر مشارکت یا واگذاری . فرآیند امتیازی برای وی محسوب خواهد شد همکاری وی طی این
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دارد برای دستگاه اجرائی نیز امتیازی محسوب نسبت به طرح اشراف کاملتری ری که گذا طرح به سرمایه
 .شود می

الزم است خاطر نشان شود که در فرآیند آماده سازی طرحهای منتخب هزینه تعهدات دستگاه اجرائی که 
 پیشنهادی در مورد طرحهای. گذار نیابتا به عهده گیرد به وی قابل پرداخت خواهد بود ممکن است سرمایه

گذاری  ی وی محسوب شده و در صورت سرمایهها هاین هزینه در صورت مشارکت مدنی جزء آورد
 . در قیمت توافقی و یا طول دوره بهره برداری تاثیر گذار خواهد بود،مستقل
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 گذاری در طرحهای آب کشور سرمایه قانون تشویق -1پیوست 
 نامه اجرایی و آئین

 ق-2254: شماره
 23/5/1381تاریخ 

 
 خدابه نام 

 االسالم والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی حضرت حجت
 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

 
 6/5/1381گذاری در طرحهای آب کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ  طرح تشویق سرمایه

در اجرای اصل مجلس شورای اسالمی با اصالحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است، 
 .گردد قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به پیوست ارسال می) 123(یکصد و بیست و سوم 

 
 مهدی کروبی
 رییس مجلس شورای اسالمی

 
 گذاری در طرحهای آب کشور قانون تشویق سرمایه

گذاری  و تعاونی برای سرمایه) حقیقی و حقوقی(گذاران خصوصی   به منظور تشویق سرمایه–ماده واحده 
های  های آبیاری و زهکشی و طرحهای آب و خاک به وزارتخانه در طرحهای تأمین آب و ایجاد شبکه

شود که اجرای  نیرو و جهاد کشاورزی حسب مورد و در چارچوب وظایف قانونی، اجازه داده می
هایی که عملیات اجرایی آنها خاتمه یافته و نیز طرح%) 30(الذکر که حداکثر سی درصد  طرحهای فوق

 :گذاران مزبور با شرایط زیر واگذار کنند مطالعات مرحله دوم آنها تصویب شده باشد را به سرمایه
تأیید محل احداث تأسیسات و نظارت مهندسی در کلیه مراحل و حسب مورد به عهده وزارت  .1

 .نیرو و یا وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود
گذار تخصیص یافته و سند آب صادر  ه سرمایههای موجود ب کلیه آب استحصالی به جز حقابه .2

 .شود می

های موجود قبل از احداث تأسیسات از نظر حجم و زمان مصرف تعیین و همچنان در اختیار وزارت  حقابه
 و سایر قوانین مربوط در 16/12/1361نیرو باقی خواهد بود تا براساس قانون توزیع عادالنه آب مصوب 

 .یردداران قرار گ اختیار حقابه
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های آبخور این تأسیسات محسوب  اراضی ملی و موات که براساس مطالعات طرح به عنوان زمین .3
های   اجتماعی منطقه با قیمت–شود، متناسب با آب تخصیص یافته و شرایط اقتصادی  می

گردد،  ای قبل از احداث تأسیسات، که توسط وزارت امور اقتصادی و دارای تعیین می منطقه
آب . گذاران واگذار خواهد شد برداری به سرمایه هاد کشاورزی، در شروع بهرهتوسط وزارت ج

 .برداران و یا وزارت نیرو واگذار خواهد شد مازاد بر اراضی واگذار شده به قیمت توافقی به بهره
شود، درحد سند آب صادره، متعلق به  ها حاصل می گذاری حقوقی که در نتیجه اینگونه سرمایه .4

تواند با انتخاب الگوی اقتصادی مورد توافق با وزارت  گذار می واهد بود و سرمایهگذار خ سرمایه
 .نیرو و به شرح قرارداد را مصرف کند و یا به فروش برساند

برداری در  شود در دوره بهره ها حاصل می گذاری گونه سرمایه کلیه مستحدثات و حقوقی که در نتیجه این
 . طبق ضوابط از آن استفاده نمایدگذار خواهد بود که اختیار سرمایه

های جهاد کشاورزی و نیرو حسب مورد مکلفند براساس قرارداد منعقده در مورد  وزارتخانه .5
گذار، محل احداث تأسیسات و اجرای طرحها را براساس قانون  ها و سایر موارد با سرمایه هزینه

 .اردهندگذار قر تملک اراضی تملک نموده و برای اجرا در اختیار سرمایه

برداری از تأسیسات و  گذاری به وسیله اشخاص خارجی انجام شود، بهره درصورتی که سرمایه .6
گذار بوده و پس از آن در اختیار  اراضی واگذار شده در دوره استهالک سرمایه به عهده سرمایه

ق با برداری از تأسیسات ایجاد شده پس از دوره فو اولویت در ادامه بهره. گیرد دولت قرار می
 .گذار خواهد بود سرمایه

های نیرو و جهاد کشاورزی موظفند در چارچوب ضوابط و معیارهای فنی و ایمنی،  وزارتخانه .7
 .گذار در طرح را ملحوظ نمایند نظرات اصالحی سرمایه

های  نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه پس از تصویب، توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارتخانه آیین
ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت  کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهجهاد 

 .وزیران خواهد رسید
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و 

یید شورای نگهبان رسیده  به تأ16/5/1381هشتاد و یک مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 
 .است

 
 مهدی کروبی
 رییس مجلس شورای اسالمی



 

 ٢٥

 هـ28447ت/47677: شماره
 1382 آبان 26تاریخ 

 
 گذاری در طرحهای آب کشور  ماده واحده قانون تشویق سرمایه7نامه اجرایی بند  آیین

 وزارت 16/1/1382 مورخ 100/31/861 بنا به پیشنهاد شماره 18/8/1382هیأت وزیران در جلسه مورخ 
 – 1381 مصوب –گذاری در طرحهای آب کشور   ماده واحده قانون تشویق سرمایه7نیرو و به استناد بند 

 :نامه اجرایی بند یادشده را تصویب نمود آیین
 

  تعاریف-فصل اول 
 

 :نامه، دارای معانی زیر هستند  اصطالحات به کار رفته در این آیین.1ماده 
 – 1361 مصوب –قانون توزیع عادالنه آب ) 18(ماده ) 1( تعریف مقرر در تبصره : حقابه موجود–الف 

به اضافه آبهایی است که قبالً مورد مصرف اشخاص و محیط زیست قرار گرفته و میزان آن مورد تأیید 
 .باشد وزارت نیرو می

که طبق است ) داخلی و خارجی(شخص حقیقی یا حقوقی بخش خصوصی و تعاونی : گذار  سرمایه-ب
گردد، آمادگی و  های نیرو و جهاد کشاورزی تعیین و اعالم می ضوابطی که حسب مورد توسط وزارتخانه

های آبیاری و زهکشی و طرحهای آب و  گذاری در طرحهای تأمین آب، ایجاد شبکه توانایی سرمایه
 .خاک را داشته باشد

گذاری توسط  اتی است که در اثر سرمایهمجوز استفاده از تأسیس: برداری از تأسیسات  پروانه بهره-ج
گیرد تا  گذار قرار می برداری در اختیار سرمایه گذار ایجاد شده و برای بهره وزارتخانه ذیربط و یا سرمایه

 .طبق ضوابط از آن استفاده نماید
برداری هر طرح برابر با دوره استهالک سرمایه است که طبق  طول دوره بهره: برداری  دوره بهره-د

گذار توسط وزارتخانه  گذاری انجام شده و سود مورد انتظار سرمایه مقررات موجود و با لحاظ سرمایه
 .شود ربط تعیین و در قرارداد قید می ذی
برداری از آب است که براساس الگوهای تعیین شده برای هر نوع مصرف و بر  پروانه بهره:  سند آب-هـ

 .گردد برداری توسط وزارت نیرو صادر می حسب درصدی از آب استحصالی و زمان بهره
 . است-1381 مصوب –گذاری در طرحهای آب کشور  قانون تشویق سرمایه:  قانون-و



 

 ٢٦

  انتخاب و معرفی طرحها-فصل دوم 
 

نامه   به منظور پیگیری مراحل مختلف اجرای قانون، حداکثر یک ماه پس از ابالغ این آیین.2ماده 
االختیار وزارت   وزیر نیرو در امور آب و عضویت نمایندگان تامای با مسئولیت معاون کمیته

کنندگان و  ریزی کشور و سازمان حمایت مصرف جهادکشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه
 :گردد با وظایف ذیل تشکیل می» کمیته اجرایی«تولیدکنندگان تحت عنوان 

 و یا ارزیابی و تصویب طرحهای گذاران  انتخاب طرحهای مصوب به منظور عرضه به سرمایه-الف
 .نامه این آیین) 15(و ) 6(، )4(، )3(گذار طبق مفاد مواد  پیشنهادی سرمایه

های   تعیین مهلت الزم برای تهیه و ارائه اطالعات و مشخصات الزم هر طرح منتخب توسط وزارتخانه-ب
 .نیرو و جهاد کشاورزی

 .گذار  تصویب سهم آب مازاد سرمایه-ج
نامه و نظارت بر چگونگی  شرایط عمومی و اصول قابل درج در قراردادهای موضوع این آیین تعیین -د

 .اجرای قراردادهای متبادله
گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران جهت بررسی تقاضا   همکاری و هماهنگی با سازمان سرمایه-هـ

ذاری در طرحهای آب گ گذاری اشخاص خارجی در طرحهای موضوع قانون تشویق سرمایه سرمایه
 .کشور

 .گذاران های اجرایی الزم برای تسریع واگذاری طرحها به سرمایه  هماهنگی در تنظیم دستورالعمل-و
و تشخیص اولویت و ضرورت ) 14(گذارا مطابق مفاد موضوع ماده   تصویب تغییرات پیشنهادی سرمایه-ز

 .نامه این آیین) 15(گذار مطابق ماده  طرحهای پیشنهادی سرمایه
گذار به   نظارت بر تهیه دستورالعمل تعیین قیمت توافقی برای فروش آب مازاد توسط سرمایه-ح

 .برداران بهره
 

تواند  این کمیته در صورت نیاز می.  دبیرخانه کمیته اجرایی در وزارت نیرو مستقر خواهد بود-تبصره
 .ها محول نماید د را به این کمیتهای نموده و بخشی از وظایف خو های منطقه اقدام به ایجاد کمیته

 
های نیرو و جهاد کشاورزی موظف هستند حداکثر ظرف سه ماه پس از ابالغ این   وزارتخانه.3ماده 
نامه و در سالهای بعد تا پایان سه ماه اول هر سال، عناوین، اهداف، مشخصات اصلی و برآورد هزینه  آیین

باشند را به  نامه می های ذکر شده در قانون و این آیین کلیه طرحهای خود که دارای شرایط و ویژگی
 .کمیته اجرایی اعالم نمایند



 

 ٢٧

بندی و   کمیته اجرایی طرحهای اعالم شده را با توجه به هدف قانون، ظرف مدت دو ماه اولویت.4ماده 
 ).طرحهای منتخب(نماید  در مرحله اول تعدادی را انتخاب می

 
 :ای منتخب توسط کمیته اجرایی پس از تهیه فهرست طرحه.5ماده 
 وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدتی که کمیته اجرایی تعیین خواهد نمود برای -الف

هریک از طرحهای منتخب وسعت و محدوده اراضی ملی و موات قابل واگذاری که براساس مطالعات، به 
 ارائه نقشه منطقه و راهکارهای تأمین گیرد را همراه با های آبخور داخل محدوده طرح قرار می عنوان زمین

 .برداران قانونی اراضی در چارچوب قانونی مربوط، مشخص نماید حقوق احتمالی بهره
 وزارت نیرو موظف است ظرف مدتی که کمیته اجرایی تعیین خواهد نمود برای هریک از طرحهای -ب

رف، مشخص و برای صاحبان های موجود مرتبط با طرح را از نظر درصد و زمان مص منتخب، حقابه
 .ها سند آب صادر نماید حقابه

 
 کمیته اجرایی ظرف مدت یک ماه پس از وصول گزارش اقدامات انجام شده براساس مفاد .6ماده 

بندی و از میان  نامه و با توجه به نتایج آن مجدداً طرحهای منتخب را اولویت این آیین) 5(بندهای ماده 
 .نماید گذاران تصویب می طرحهای مصوب برای عرضه به سرمایهآنان تعدادی را به عنوان 

 
گذاری در طرحهای منتخب را در  های ذیربط موظفند مطالعات توجیه مالی سرمایه  وزارتخانه-تبصره

 .اختیار کمیته اجرایی قرار دهند
 

ذار داشته گ  چنانچه وزارتخانه ذیربط تصمیم به عرضه بخشی از اجزای یک طرح را به سرمایه.7ماده 
گذار در آن بخش از کل آب استحصالی و کل اراضی ملی و موات آبخور طرح  باشد، باید سهم سرمایه

 .را متناسباً به تصویب کمیته اجرایی برساند
 

 مشخصات اصلی هر طرح مصوب شامل محل و موقعیت اجرای طرح، اهداف طرح، ابعاد و حجم .8ماده 
ت فیزیکی مورد انتظار، برآورد هزینه، محدوده و وسعت و قیمت عملیات مختلف، برنامه زمانی پیشرف

اراضی آماده واگذاری، آب قابل استحصال، آب مازاد براساس اسناد آب صادر شده و دستورالعمل 
های مهم توسط دستگاه اجرایی از طریق وسایل ارتباط  ها و مؤلفه رسیدگی به تقاضاها و سایر شاخصه

 .درس جمعی به اطالع عموم می



 

 ٢٨

  بررسی تقاضا و عقد قرارداد-فصل سوم 
 

گذاری در هر طرح مصوب را  گذار متقاضی، ابتدا درخواست خود درموردتمایل به سرمایه  سرمایه.9ماده 
ها و تطبیق شرایط متقاضیان  وزارتخانه مزبور پس از بررسی درخواست. نماید به وزارتخانه ذیربط ارائه می

 .نمایند ته اجرایی در صورت تأیید، موافقت خود را به متقاضیان اعالم میهای مصوب کمی با دستورالعمل
 

نامه در  گذاری موضوع این آیین بردار در اجرای طرحهای سرمایه های کشاورزی بهره  تعاونی-تبصره
 .شرایط مساوی اولویت دارند

 
طرح ظرف مهلتی که گذار پس از اخذ موافقت و دریافت اسناد و مدارک مورد نیاز   سرمایه.10ماده 

گذاری، متناسب با برنامه  وزارتخانه ذیربط اعالم خواهد نمود نسبت به تهیه و ارائه برنامه زمانبندی سرمایه
نامه معتبر به میزان یک تا پنج درصد متناسب با برآورد هزینه  پیشرفت فیزیکی مورد انتظار و ارائه ضمانت

های مصوب کمیته اجرایی خواهد  بق آنچه در دستورالعملاجرای پروژه به تشخیص وزارتخانه ذیربط مطا
 .نماید آمد اقدام می

 
نامه را صرف عملیاتی  گذار در محل اجرای پروژه معادل مبلغ ضمانت  پس از آنکه سرمایه–تبصره 

 .گردد نامه مذکور آزاد و مسترد می فیزیکی نمود، ضمانت
 

نامه معتبر، وزارتخانه ذیربط قرارداد  گذاری و ضمانت  متعاقب دریافت برنامه زمانبندی سرمایه.11ماده 
 .نماید گذار مبادله و به او ابالغ می  روز با سرمایه20الزم را حداکثر ظرف مدت 

 
 وزارت جهاد کشاورزی موظف است اقدامات الزم جهت واگذاری اراضی ملی و موات آبخور .12ماده 

 در چارچوب مقررات قانونی مربوط به نحوی به عمل 1یگذاران ایران طرح به صورت بیع را برای سرمایه
گذار قرار  آورد که در شروع عملیات اجرایی طرح، اراضی مزبور به صورت مشروط در اختیار سرمایه

ضمناً برای تأمین . گذار منتقل گردد برداری از طرح به صورت قطعی به سرمایه گرفته و در شروع بهره
ها اقدام  نونی از اراضی ملی و موات با توجه به قرارداد منعقده در مورد هزینهبرداران قا حقوق احتمالی بهره

 .خواهد شد
 

گذاران خارجی به صورت اجاره و مدت   واگذاری اراضی ملی و موات آبخور طرح به سرمایه–تبصره 
 2.برداری خواهد بود آن محدوده به دوره بهره

                                                 
 . هیأت وزیران اضافه شده است29/9/1383هـ مورخ 31884/ت/40298براساس تصویب نامه شماره » گذاران ایرانی برای سرمایه«عبارت .  1
 .اضافه شده است هیأت وزیران 29/9/1383هـ مورخ 31884/ت/40298این تبصره براساس تصویب نامه شماره .  2



 

 ٢٩

  احداث-فصل چهارم 
 

ر و مشاور برای طرح و نظارت بر عملیات اجرایی و عقد قرارداد با آنان به عهده  انتخاب پیمانکا.13ماده 
های تشخیص صالحیت شده  پیمانکاران و مشاورین انتخاب شده باید از میان شرکت. گذار است سرمایه

های ذیربط در مراحل مختلف بر نحوه اجرای کار  ریزی کشور باشند و وزارتخانه سازمان مدیریت و برنامه
 .نظارت عالیه خواهند داشت

 
گذار به منظور افزایش بازده طرح، پیشنهاد انجام مطالعات تکمیلی، اصالح   چنانچه سرمایه.14ماده 

های اجرایی، تغییر در ابعاد و احجام عملیات و اعمال مهندسی ارزش و اصالح و  اهداف طرح، تغییر روش
نهاد پس از رسیدگی و تأیید وزارتخانه ذیربط قابل اعمال برداری را داشته باشند، این پیش تکمیل نظام بهره

 .گذار خواهد بود برداری در اختیار سرمایه است و حقوق ناشی از این موارد در دوره بهره
 

گذاری پیشنهاد نماید که جزء طرحهای  گذار طرحی را برای سرمایه  درصورتی که سرمایه.15ماده 
در صورت تشخیص ضرورت، انجام مطالعات آن را با هزینه منتخب یا مصوب نباشد، کمیته اجرایی 

نماید تا پس از اطمینان از اولویت و وجود توجیه فنی، اقتصادی  گذار به وزارتخانه ذیربط ابالغ می سرمایه
 .گذار صادر گردد گذاری به نام همان سرمایه و مالی آن طرح را مصوب و مجوز کلی برای سرمایه

 
 موظف است به منظور اعمال مدیریت طرح در مراحل مطالعات تکمیلی و اجرا، گذار  سرمایه.16ماده 

افراد متخصص واجد صالحیت و مورد تأیید وزارتخانه ذیربط را مطابق ساختار سازمانی که به ضمیمه 
قرارداد خواهد آمد به کار گرفته و یا از خدمات واحدهای تشخیص صالحیت شده در این زمینه توسط 

 .ریزی کشور استفاده نماید یت و برنامهسازمان مدیر
 

ای از گزارشات ماهانه  گذار موظف است نسخه  در کلیه مراحل مطالعه و اجرای طرح، سرمایه.17ماده 
 .ریزی کشور و وزارتخانه ذیربط ارسال نماید مهندس مشاور را برای سازمان مدیریت و برنامه

 
های طرح و تملک و بالمعارض نمودن آن با  حداث سازه تشخیص میزان اراضی مورد نیاز برای ا.18ماده 

گذار  وزارتخانه ذیربط است که به شرح ذیل و متناسب با برنامه پیشرفت فیزیکی طرح در اختیار سرمایه
 :گیرد قرار می

ای در اختیار  های منطقه برداری به صورت اجاره براساس قیمت ها، در دوره بهره  بستر رودخانه-الف
 .گیرد ر قرار میگذا سرمایه



 

 ٣٠

گذار  ای به صورت اجاره در اختیار سرمایه برداری به قیمت منطقه  اراضی ملی و موات، در دوره بهره-ب
 .گیرد قرار می

 اراضی متعلق به اشخاص حسب مورد با استفاده از الیحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و امالک -ج
 با توجه به قرارداد منعقده در – 1358 مصوب –ی دولت های عمومی، عمرانی و نظام برای اجرای برنامه

 .گیرد گذار قرار می ها، اجاره یا تملک و عیناً در اختیار سرمایه مورد هزینه
 

هایی نظیر جاده، پاسگاه و غیره   هزینه جابجایی و یا جایگزینی مستحدثات، تأسیسات و ساختمان-1تبصره 
ها نسبت  ز محاسبه و با توجه به قرارداد منعقده در مورد هزینهکه در محدوده طرح قرار گیرد به قیمت رو
 .شود به جایگزینی و جابجایی مستحدثات اقدام می

 
 شیوه تأمین خسارت ناشی از تأخیر غیرمجاز وزارتخانه ذیربط در بالمعارض نمودن و در اختیار -2تبصره 

 .واهد شدگذاشتن اراضی مورد نیاز اجرای طرح در قرارداد منعقده لحاظ خ
 

 درصد از برنامه مصوب به تشخیص 30 چنانچه پیشرفت فیزیکی و یا ریالی طرح به میزان .19ماده 
تواند در صورت ضرورت پس از ابالغ  وزارتخانه ذیربط تأخیر غیرمجاز داشته باشد، وزارتخانه ذیربط می

ییر محسوسی در روند تأمین دو اخطار و رعایت مهلت زمانی حداقل یک ماه بعد از هر اخطار، چنانچه تغ
رسد  هایی که به تصویب کمیته اجرایی می سرمایه و پیشرفت طرح حاصل نگردید، مطابق دستورالعمل

گذار اقدام  ها از سرمایه دالیل را بررسی و نسبت به فسخ قرارداد و اخذ جرایم مندرج در دستورالعمل
 15گذار اولیه با کسر  در این صورت سرمایه. ایدگذار دیگری محول نم نموده و با عقد قرارداد به سرمایه

گذاری کارشناس رسمی دادگستری به قدرالسهم  گذاری انجام شده براساس قیمت درصد به نسبت سرمایه
 .مند خواهد شد ماده واحده قانون بهره) 4(خویش از حقوق بند 

 
ضای انصراف و صدور مجوز گذار به دالیلی از ادامه کار منصرف شود، تقا  چنانچه سرمایه-1تبصره 

کند مورد رسیدگی قرار  خروج از طرح وی توسط وزارتخانه طبق دستورالعملی که کمیته اجرایی تهیه می
 .خواهد گرفت

 
گذاری  گذار، دستگاه اجرایی موظف است موضوع ادامه سرمایه  با فسخ قرارداد از سوی سرمایه-2تبصره 

 سه نوبت به فاصله ده روز آگهی نماید و در صورتی که های کثیراالنتشار طی طرح را در روزنامه
ریزی   دیگری تمایل به مشارکت در طرح نداشته باشد، با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامهگذار سرمایه

 .کشور نسبت به ادامه پروژه اقدام نماید



 

 ٣١

 برداری  بهره-فصل پنجم 
 

ی، نگهداری، ایمنی، فنی و نظایر آن را قبل از بردار های بهره  وزارتخانه ذیربط دستورالعمل.20ماده 
گذار  سرمایه. کند گذار برای اجرا ابالغ و بر حسن اجرای آنها نظارت می گذاری به سرمایه شروع سرمایه

تواند ناقض حقوقی  های صادره نمی دستورالعمل. های ابالغی را به اجرا در آورد موظف است دستورالعمل
 .اس قانون به دست آورده استگذار براس باشد که سرمایه

 
برداری و نگهداری مورد نظر خود را از طرح را  گذار موظف است ساختار سازمانی بهره  سرمایه-تبصره

 .برداری به تصویب وزارتخانه ذیربط برساند قبل از شروع بهره
 

ور پروانه پس از تکمیل عملیات اجرایی موضوع طرح مطابق با مفاد قرارداد و درخواست صد. 21ماده 
گذار، وزارتخانه ذیربط حداکثر ظرف مدت یک ماه نمایندگان خود را به محل  برداری توسط سرمایه بهره

برداری از طرح باشد و اطمینان از به  در صورت نبودن اشکاالت فنی که مانع بهره. نماید طرح اعزام می
ای تنظیم و به امضای  ب، صورتجلسهبرداری مصو کارگیری نیروی انسانی مطابق با ساختار سازمانی بهره

برداری از تأسیسات صادر  گذار یا نماینده او رسیده و پروانه بهره نماینده وزارتخانه ذیربط و سرمایه
 .گردد می

 
 درصورت وجود نواقص، موارد با قید مهلت زمانی رفع آنها در صورتجلسه درج و پروانه -تبصره
گذار  برداری به نام سرمایه ز رفع نواقص پروانه برای دوره بهرهپس ا. گردد برداری موقت صادر می بهره

 .صادر خواهد شد
 

گذار در طول دوره اجرا و  های طرح بیشتر از برآوردهای اولیه باشد، سرمایه  چنانچه هزینه.22ماده 
تقاضای تواند مدارک مثبته را به وزارتخانه ذیربط ارائه نموده و  حداکثر تا پایان مهلت رفع نواقص می

وزارتخانه ذیربط پس از بررسی مدارک و در صورت تأیید . برداری را بنماید افزایش طول دوره بهره
 .های اضافی، موافقت نماید برداری متناسب با هزینه تواند با افزایش طول دوره بهره می

 
نامه  ل این آیینگذاری انجام شده در طرحهای مشمو های ذیربط به نسبت سهم سرمایه  وزارتخانه.23ماده 

گذاری انجام شده براساس نظر  گذاری کل سرمایه نحوه قیمت. باشند گذار شریک مدنی می با سرمایه
 .شود کارشناسی رسمی دادگستری تعیین می
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تواند با توافق وزارتخانه ذیربط و پرداخت ارزش روز سهم مشارکت  گذار در هر زمان می  سرمایه-تبصره
در این صورت وزارتخانه مربوط نسبت به واریز مبالغ . ارکت مدنی خاتمه دهدوزارتخانه ذیربط به مش

 .دریافتی به حساب خزانه اقدام خواهد نمود
 

برداری از تأسیسات نسبت به صدور سند آب   وزارت نیرو مکلف است پس از صدور پروانه بهره.24ماده 
سند آب صادر شده در طول . ار اقدام نمایدگذ نامه به نام سرمایه مطابق مفاد مقررات قانون و این آیین

اسناد آب صادر شده قابل انتقال به غیر . باشد برداری معتبر است و پس از آن فاقد اعتبار می دوره بهره
 .باشد می

 
 .گذار اولیه خواهد بود برداری با سرمایه  اولویت در واگذاری سند آب پس از دوره بهره–تبصره 

 
گذار  گذار اضطراراً مصرف شرب پیدا کند، سرمایه حصالی به وسیله سرمایه چنانچه آب است.25ماده 

مکلف به تحویل آب برای مصرف شرب و دریافت بهای آن مطابق مفاد این ماده خواهد بود و پس از 
. گذار کماکان اختیار استفاده از سهم آب خود را دارد رفع اضطرار به تشخیص وزارت نیرو سرمایه

 1361 مصوب – قانون توزیع عادالنه آب 44لی ناشی از اجرای این ماده براساس ماده های احتما خسارت
 . و براساس نظر کارشناسی رسمی دادگستری برآورد و از محل اعتبارات عمومی تأمین خواهد شد–
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  مقررات عمومی-فصل ششم 
 

در صورتی که . دباش گذار مجاز به احداث مستحدثاتی اضافه بر طرح مصوب نمی  سرمایه.26ماده 
تواند با درنظر  گذار درخواست احداث مستحدثات اضافی را داشته باشد وزارتخانه ذیربط می سرمایه

برداری از طرح خصوصاً مسائل زیست محیطی و حفظ کیفیت آب اقدام  گرفتن عوامل تأثیرگذار بر بهره
 .نماید

 
یا تفسیر آن اختالفی بین طرفین حادث شود، گذار و   هرگاه در اجرای قرارداد منعقد با سرمایه.27ماده 

درصورت . قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران حل و فصل خواهد شد) 139(موضوع با رعایت اصل 
 .باشد عدم توافق، دادگاه صالحه مرجع رسیدگی به اختالف می

 
اری و ترهین گذ نامه قابل وثیقه گذاری موضوع این آیین  مستحدثات ایجاد شده با سرمایه.28ماده 

 .خواهدبود
 

 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 106بینی شده در ماده   تسهیالت پیش.29ماده 
 یا تسهیالت مشابه در قوانین موضوعه در زمینه تأمین منابع مالی – 1379 مصوب –جمهوری اسالمی ایران 

 آبیاری و زهکشی، طرحهای کوچک آبی، های اصلی و فرعی برای اجرای طرحهای تأمین آب، شبکه
 .باشد نامه نیز می گذار موضوع این آیین احیاء قنوات و چشمه سارها شامل سرمایه

 
 محمدرضا عارف
 معاون اول رییس جمهور
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  و پیشنهادیلیست طرحهای منتخب - 2پیوست
 

 ای شرکت آب منطقه طرحهای منتخب ردیف
 ای غرب هآب منطق شبکه آبیاری دشت گیالن غرب 1
 ای غرب آب منطقه سد و شبکه مخزنی سنگ سیاه 2
 ای غرب آب منطقه سد و شبکه مخزنی چراغ ویس 3
 ای غرب آب منطقه شبکه آبیاری و زهکشی سلیمانشاه 4
 سازمان آب و برق خوزستان )دشت آزادگان(شبکه کرخه  5
 سازمان آب و برق خوزستان )پل پای(شبکه کرخه  6
 سازمان آب و برق خوزستان )توسعه شهید چمران(شبکه کرخه  7
 ای فارس آب منطقه سد باغان 8
  و سازمان آب و برق خوزستانای فارس آب منطقه سد و شبکه چمشیر 9

 ای آذربایجان شرقی و اردبیل آب منطقه شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین 10
 قی و اردبیلای آذربایجان شر آب منطقه شبکه آبیاری و زهکشی سهند 11
 ای سیستان و بلوچستان آب منطقه سد زیردان 12
 ای گیالن آب منطقه سد و شبکه شهربیجار 13

 
 

 
 سازمان جهاد کشاورزی / ای شرکت آب منطقه پیشنهادیطرحهای  ردیف

 سیستان و بلوچستان سد کهیر 1
 )قزوین(تهران  بارجین   2
 م استان ایالعباس دشتآبیاری وزهکشی شبکه  3
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 خطوط کلی یاداشت تفاهم - 3پیوست 
 )∗برای طرحهای منتخب(

 
)MOU(Preliminary Memorandum of Understanding  

 
 طرفین. 1

این  1382نامه اجرایی آن مصوب  گذاری در طرحهای آب کشور و آئین در اجرای قانون تشویق سرمایه
 .........................................یاداشت تفاهم برای طرح منتخب

و سازمان  .................................. استانیا  آب منطقهیبین شرکت سهام ..........................در تاریخ
 از یکسو ی اجرائیبه عنوان دستگاهها ................................ استانی و اداره کل منابع طبیعیجهادکشاورز

 . گردد ی دیگر منعقد میاز سو ................................گذار سرمایهعنوان شخص به /موسسه/و شرکت
 
  نامه تفاهم مدت اعتبار .2

 تدوین و تهیه مستندات یماه برا....... .... مذاکرات و فعالیت خود را به مدتنامه تفاهم این یطرفها
 .  ذیربط قابل تمدید استاین مدت در صورت توافق طرفها. دهند ی طرح ادامه میساز آماده

 
  نامه تفاهمموضوع . 3

 در  ی طرح به منظور اعطای قرارداد آتسازی آماده انجام مطالعات و  ، برای شروع مذاکراتنامه تفاهماین 
  )1پیوست(با مشخصات ........................................... از طرحی احداث و بهره بردار ،یگذار جهت سرمایه

 . است) 2پیوست ( ی اجرائنامه آیین آب کشور و ی در طرحهایگذار سرمایهرچوب قانون تشویق در چا
 
 یاجرائ یدستگاهها تعهدات. 4

 یگذار سرمایه قانون تشویق  ی منتخب کمیته اجرائ یاز طرحها........... .......................نظر به اینکه طرح
 یها بر عهده دستگاه به شرح زیر طرح سازی آمادهندات باشد لذا تهیه مست می آب کشور یدر طرحها

 . مربوطه استیاجرائ
 
 ..................................... استانای ه آب منطقیتعهدات شرکت سهام .4-1

 )حسب مورد (فاز دوتا مرحله انجام یا تکمیل مطالعات  4-1-1
 صدور مجوز تخصیص آب 4-1-2

 )حسب مورد (هتخصصی ویژدفتر فنی و اعالم نظر و تائید کمیته  4-1-3

  و انجام مقدمات صدور سند آبیتعیین آب مازاد قابل واگذار 4-1-4

                                                 
 .توان از این چارچوب با اصالحاتی استفاده کرد برای تهیه یادداشت تفاهم طرحهای پیشنهادی نیز می.  ∗
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 ................................... استانی و منابع طبیعیتعهدات سازمان جهاد کشاورز. 4-2
 )حسب مورد (2انجام یا تکمیل مطالعات تا مرحله فاز  4-2-1

 )حسب مورد(اعالم نظر و تأیید مراجع فنی ذیربط  4-2-2

داخل محدوده  آبخور ی و موات قابل واگذاری ملیسعت و محدوده اراضتعیین و 4-2-3
 ی بهره برداران قانونی تامین حقوق احتمالیطرح همراه با ارائه نقشه و راهکارها

  مربوط ی قانونی در چارچوبها یاراض
 
  یتجار– یانجام مطالعات مال. 4-3

 .............. استانای ه آب منطقیشرکت سهام.... ..............طرحدهنده  پیشنهاد ینظر به اینکه دستگاه اجرائ
 .......... استانی و منابع طبیعیجهاد کشاورز           

  . این مطالعات بر عهده دستگاه مربوطه خواهد بود،است
 
  ها پرداخت هزینه. 4-4

 به گذار سرمایه  کهی در صورت. استی طرح بر عهده دستگاه اجرائسازی آمادهی ها پرداخت کلیه هزینه
 ذیربط یئ دستگاه اجرای را متحمل شود این هزینه از سوای ه مربوطه هزینینیابت از طرف دستگاه اجرائ

 .قابل پرداخت خواهد بود
 
  الزمی در جهت اخذ مجوزهاگذار سرمایه با یتشریک مساع. 4-5

 
 گذار سرمایهتعهدات . 5
 
انجام مطالعات مورد  برای ریزی برنامهمان مدیریت و صالحیت شده ساز مشاوران تائید یبکار گیر. 5-1

 نیاز و رعایت قوانین و ضوابط و استانداردهای فنی در کلیه موارد
 گذار سرمایه طرح از دیدگاه مستقل یتجار-یارائه گزارش مطالعات مال. 5-2
  یگاه اجرائارسال گزارشات ماهانه از نحوه پیشرفت کار و گزارشات تفضیلی در صورت نیاز دست. 5-3
 
 امتیاز انحصاری و شرایط لغو آن . 6

 کارفرما با اشخاص ثالث دیگر در خصوص انعقاد موافقت نامه یا قرارداد نامه تفاهمطی مدت اعتبار این 
 طرح و تصویب آن از سوی سازی آمادهاما پس از انجام مراحل . مربوط به این پروژه اقدام نخواهد نمود

ان گذار سرمایهبه منظور امکان شرکت سایر  )2پیوست(  ی اجرائنامه آیین 8اده کمیته اجرائی بر اساس م
  .احتمالی در رقابت، طرح به اعالم عمومی گذارده خواهد شد
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 ی که دستگاه اجرائی و عدم رفع معایب ظرف مهلتگذار سرمایه یدر صورت عدم رعایت تعهدات از سو
 .  قابل لغو خواهد بودی دستگاه اجرائیه از سو موضوع این مادیامتیاز انحصار کند، میتعیین 

 
  و تغییرات ها اصالحیه. 7

  جدیدنامه تفاهم  با توافق کتبی و امضاء طرفین قابل اصالح یا تغییر خواهد بود ونامه تفاهممفاد این 
 . ی قبلی خواهد شدها نامه تفاهمجایگزین 

 
 انصراف و فسخ  موارد. 8

 از ادامه کار یاند تعهدات خود را به انجام برساند یا در صورت انصراف و نتوگذار سرمایهکه  یدر صورت
در  . را نخواهد داشتی حق شرکت در رقابت و پذیرش اعالم عمومگذار سرمایه فسخ و نامه تفاهماین 

 به نیابت از جانب دستگاه اجرائی متحمل شده است قابل باز گذار سرمایهئی که ها این صورت هزینه
 . اهد بودپرداخت نخو

 انجام شده توسط یها  هزینه ،نامه قبل از پایان مدت تفاهم مربوطه  یدر صورت انصراف دستگاه اجرائ
 قابل پرداخت خواهد  ی ذیربط به وی دستگاه اجرائیسود مشارکت از سو %X با احتساب گذار سرمایه

 ی پیشگام براگذار سرمایهعنوان  به یتواند با توصیه دستگاه اجرائ می گذار سرمایهدر صورت تمایل  .بود
 .  دیگر منظور شودیطرح

 
 قوانین حاکم. 9

 است که  )2پیوست ( اجرائی آن نامه آیینی و گذار سرمایهتفاهم بعمل آمده در چارچوب قانون تشویق 
  .باشد  مینامه تفاهممفاد آن حاکم بر این 

در صورت تغییرات در . شود میو تفسیر  بر اساس قوانین جمهوری اسالمی ایران تنظیم نامه تفاهماین 
، طرفین با حسن نیت جهت بررسی شرایط جدید اقدام نامه تفاهمقوانین در محدوده اعتبار زمانی این 

در صورت بروز اختالف و . نموده و متعاقب آن به منظور رسیدن به توافق جدید مذاکره خواهند نمود
توانند به دادگاه صالحه در جمهوری اسالمی مراجعه  رفین میماه ط..... عدم دستیابی به توافق، پس از مدت

 . کنند
 

   گذار سرمایهمحل امضاء       ی اجرائیمحل امضاء دستگاهها
 

 ..................................... استانای ه آب منطقیشرکت سهام نماینده
 

  ...................................... استانی و اداره کل منابع طبیعینماینده سازمان جهاد کشاورز



 

 ٣٨

ق ی بر اساس قانون تشویگذار هیفرم درخواست سرما - 4 پیوست
  آب کشوری در طرحهایگذار هیسرما

 
 ):انیمتقاض( ی مشخصات متقاض)الف

 ):رهیشخص، شرکت، غ( ی نام کامل متقاض.1
١. ....................................................... 
٢. ....................................................... 
٣. ....................................................... 

 
 ی متقاضیت حقوقی وضع.2

 )دیح دهیتوض( ریسا                     یدولت                           یخصوص
.......................................................................................................................................................... 

 
 رفته شده است؟ ی پذیچ بورس اوراق بهاداریدر ه) انیمتقاض( ا شرکتی آ.3
 ریخ   یبل

 ............................................................................................................اگر پاسخ مثبت است در کجا؟
................................................................................................................ 

 
 ): کاملینشان( ی متقاضیت و اقامتگاه قانونی تابع.4

١. ................................................................................................................................................
 ................................................................فاکس............................................................تلفن

 .............................................................................یکینست الکتروپ
٢. ................................................................................................................................................

 ................................................................فاکس............................................................تلفن
 .............................................................................ست الکترونیکیپ
٣. ................................................................................................................................................

 ................................................................فاکس............................................................تلفن
 .............................................................................ست الکترونیکیپ

 
 



 

 ٣٩

 :دیده ل درموردسهامداران عمده آن ارائهی است، اطالعات ذیت حقوقیشخص کی یکه متقاضی درصورت.5
 درصد سهام    تیتابع   ینام و نام خانوادگ

.........................................    ............................  ............................................ 
 
 ...) و شرکت ویاعم از شخص حقوق: انیمتقاض( ی متقاضی جاریتهای فعال.6

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

....................................................................... 
 
 :رکشورهایران و سای در ای متقاضیهایگذار هی سرما.7

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

...................................................................... 
 
 ....):.یا  و حرفهیبانکها، مجامع صنعت(  معرفها.8

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

...................................................................... 
 
 یگذار هی منظور از سرما)ب
  :دیح دهی در آن را دارد، توضیگذار هی قصد سرمای که متقاضیا طرحیت و ی فعال.9

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
.................................................................. 

 
 : طرحیاجرا ی برای پیشنهادیسازمان ساختار.10

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

...................................................................... 



 

 ٤٠

 :کند  استفاده یه خارجیگذار از سرما هیکه سرمای در صورت.11
 )ارز..................................(..................................................مبلغ 
 ............................................................................................نقد 
 ......................................................................رنقدی غیها آورده 
 ..........................................................................................جمع 

 
 : مشخصات طرح)ج

 ..............................................................................: عنوان طرح .12
 ....................................................................... طرحی محل اجرا.13
 ......................................................................................:تی ظرف.14
 .....................................................................: طول مدت قرارداد.15

 .......................................................................:خ شروع ساختیتار  
 ................................................................:یبردار خ شروع بهرهیتار  

 ...............................................................................................:جمع
 

 :گذار هیسرمات سرمایه مورد انتظار و نرخ بازگش ی حداقل نرخ بازده داخل.16
..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
...................................................................... 

 
 :ن قراردادی تعهدات طرف.17

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

.................................................................... 
 

 :د حاصلهیه و عوای برگشت سرمای زمانبند.18
..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
...................................................................... 

 



 

 ٤١

 :یگذار هیسرما یها نهی کل هز.19
 )الیر.(..................................................................................: ثابتیها نهیهز
 )الیر.....(....................................................................:یبردار  بهرهیها نهیزه

 )الیر....(..............................................................................................:جمع
 
 )واحد ارز..........................................(. فوقیالی طرح از جمع ری سهم ارز-
 

 :ین مالی منابع تام.20
..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
............................................................................ 

 
 : بازاری بررس.21

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

............................................................................ 
 

ل شده بهنگام ارائه درخواست به ی بهمراه فرم درخواست تکمر رایاست مدارک زتواند  می ی متقاض.22
 :دیم نمای تسلیا جهاد کشاورزیرو ی نیها وزارتخانه

  در مورد طرحیشنهادات اصالحیپ
 .ص داده شودید تشخی که مفیگریهر گونه اطالعات د

 
 آب کشور ی در طرحهایگذار هیق سرمایبا اطالع از قانون تشو............................................... .نجانبیا

فرم را .................................. ...........ینده مجاز متقاضیا بعنوان نمای ی مربوطه متقاضیینامه اجرا نییو آ
 . را دارمیگذار هیب درخواست سرمای تصویله تقاضاینوسیل و بدیتکم

 
 امضاء

 

 ..........................................مهر  .......................................خیتار
 

 


