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 جلسه:دستور  

  قانون بهبود فضای کسب و کار و مفاد آیین نامه اجرایی آن 25بررسی اجرای ماده  -1

قاانون الحااق برخای ماواد باه قاانون تنشایا بخشای از ملاررات دولات  27بررسی موضوع ماده  -2

موضوع شرایط واگذاری طرح های تملا  دارایای هاای سارمایه ای جدیاد، نیماه تماام، ت میال 

 ری به بخش غیر دولتیشده و آماده بهره بردا

 

 

                

 

 مصااوبات اساااتانی

 تااااصمیمات عنااوان دستااور ردیف
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 دستور جلسه ی   

قانون بهبود فضای کسب و  25بررسی اجرای ماده 

 کار و مفاد آیین نامه اجرایی آن

مصوب گردید، ترتیبات الزم جهت فراهم شدن پوشش بیمه 

برای واحدهای تولیدی موضوع حوادث و خسارت با مرتبط ای 

 صورت گیرد. قانون بهبود فضای کسب و کار 25ماده  2تبصره 

2 

 دستور جلسه ی  

قانون بهبود فضای کسب و  25بررسی اجرای ماده 

 کار و مفاد آیین نامه اجرایی آن

مصوب گردید شرکت های عرضه کننده خدمات ) برق و گاز و 

موظف مخابرات و ....( ظرف مدت دو ماه از تاریخ این مصوبه ، 

 قانون بهبود شوند. 25به اجرای کامل ماده 
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 دستور جلسه ی  

قانون بهبود فضای کسب و  25بررسی اجرای ماده 

 کار و مفاد آیین نامه اجرایی آن

نمایندگان اتاق بازرگانی در شورای تامین مصوب گردید از 

بهبود فضای کسب و کار در مواقع  25موضوع تبصره یک ماده 

ضروری که در ماده فوق به آن اشاره شده است برای اظهار 

 و ارائه راهکار دعوت بعمل آید.کارشناسی نظر
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4 

 دستور جلسه دو

دستورالعمل واگذاری طرح های تملک دارایی های 

جدید، نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره سرمایه ای 

برداری به بخش غیر دولتی ) دستورالعمل موضوع ماده 

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از  27

 مقررات دولت (

کارگروهی متشکل از سازمان مدیریت و برنامه مصوب گردید 

ریزی و اداره کل امور و اقتصاد و دارایی و معاونت جذب 

 استانداری و اتاق بازرگانی ، برای عمرانی  وی رمایه گذارس

بررسی دقیق در خصوص طرح های نیمه تمام و نوع واگذاری و 

یا تعغییر کاربری که دیگر ضرورتی برای اجرای آن طرح 

 برای تصمیم گیری شفاف تشکیل گردد.نیست، مشخص و 
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 دستور جلسه دو

دارایی های دستورالعمل واگذاری طرح های تملک 

سرمایه ای جدید، نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره 

برداری به بخش غیر دولتی ) دستورالعمل موضوع ماده 

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از  27

 مقررات دولت (

مقرر گردید سازمان مدیریت و برنامه ریزی براساس تبصره 

( 44ست های کلی اصل )( قانون اجرای سیا19ماده ) 2ماده 

 آمار دقیقی از پروژه های قابل واگذاری در اختیار کارگروه

سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کل امور و اقتصاد و )

استانداری و عمرانی  ی ودارایی و معاونت جذب سرمایه گذار

 قرار دهد. اتاق بازرگانی(
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 دستور جلسه دو

لک دارایی های دستورالعمل واگذاری طرح های تم

سرمایه ای جدید، نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره 

برداری به بخش غیر دولتی ) دستورالعمل موضوع ماده 

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از  27

 مقررات دولت (

دستورالعمل واگذاری طرحهای  5ماده میگردد  پیشنهاد  

روشهای واگذاری پروژه بر اساس تملک دارایی سرمایه ای 

 (روشهای شناخته شده از جمله ساخت، بهره برداری و انتقال 

،(BOT)  ساخت، بهره برداری، پرداخت اجاره به سرمایه پذیر

ساخت، انتقال، پرداخت اجاره به سرمایه  (BOLT)، و انتقال

 اجارهBOO)، (ساخت، مالکیت و بهره برداری  (BTL)گذار ،

) ،(Lease) جهیز و بازسازی، مالکیت و بهره برداری ،ت( 

ROO) ، مدیریت بهره برداری و نگهداری(O&M)  تجهیز و

واگذاری امتیاز  (ROT)، (بازسازی، بهره برداری و انتقال 

،(Concession) ، مشارکت مدنی(Joint Venture)  فروش

و بررسی کارشناسی پروژه  اولویت و سایر روشها متناسب با

  بررسی و اجرا گردد.بصورت کامل 
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7 

 دستور جلسه دو

دستورالعمل واگذاری طرح های تملک دارایی های 

سرمایه ای جدید، نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره 

برداری به بخش غیر دولتی ) دستورالعمل موضوع ماده 

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از  27

 مقررات دولت (

از طریق تشکیل کمیته و ایجاد اتاق بازرگانی  مقرر گردید 

در شناسایی، معرفی و نیز اعتبار سنجی سامانه اطالع رسانی 

سرمایه گذاران و همچنین بهره مندی از ظرفیت های اتاق در 

ین واجد شرایط ونیز ارزیابی و بهبود معرفی سرمایه گذار

مدلهای واگذاری در جهت ایجاد اهتمام بیشتر در سرمایه 

 ذاران با تشکیل کمیته ای مستقل اقدام نمایدگ
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 دستور جلسه دو

دستورالعمل واگذاری طرح های تملک دارایی های 

سرمایه ای جدید، نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره 

برداری به بخش غیر دولتی ) دستورالعمل موضوع ماده 

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از  27

 دولت (مقررات 

های الزم در خصوص تشکیل یک سامانه مصوب گردید بررسی 

الکترونیکی در تسریع و تسهیل فرایند واگذاری از طریق  جامع

به آن اشاره گردیده  4)که در مصوبه  پیوستن کلیه اعضا کمیته

سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کل امور و اقتصاد )است

ی استانداری و اتاق گذارو دارایی و معاونت جذب سرمایه 

براساس نوع طرح که واگذاری و نیز نهادهای مرتبط  (بازرگانی(

ای الزم از سوی باید اخذ مجوز و استعالمهمتغییر می باشند، 

 اعالم گردد.بررسی و نتیجه طی یک ماه آنها صورت پذیرد 
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 دستور جلسه دو

دستورالعمل واگذاری طرح های تملک دارایی های 

ای جدید، نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره سرمایه 

برداری به بخش غیر دولتی ) دستورالعمل موضوع ماده 

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از  27

 مقررات دولت (

مصوب گردید که اتاق بازرگانی هم از طریق برگزاری جلسات و  

اگذاری طرح های قابل وخود هم از طریق شبکه های اجتماعی 

 .را اطالع رسانی نماید 
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 دستور جلسه دو

دستورالعمل واگذاری طرح های تملک دارایی های 

سرمایه ای جدید، نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره 

برداری به بخش غیر دولتی ) دستورالعمل موضوع ماده 

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از  27

 مقررات دولت (

مصوب گردید دبیرخانه شورای گفتگو مشکالت مربوط به طرح 

با انجام بررسی ها میدانی های واگذار شده یا در دست اقدام را 

و نیز شناخت مشکالت طرح های که در مرحله فراخوان 

و جمع آوری  ریشه یابی قراردارند و نیز طرح های واگذار شده 

 گردد.

 


