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 21/10/1399 تاریخ تهیه گزارش 2دستور جلسه شماره  – دستورالعمل شناسه

 موضوع عنوان

دستورالعمل واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام و  -دستورالعمل

قانون الحاق  27تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیر دولتی ) دستورالعمل موضوع ماده 

 به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت (برخی مواد 
 صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس دبیرخانه شورای گفتگوی اتاق بازرگانی، مرجع طرح موضوع

 شرح موضوع

 طرح عمرانی به چنین تعریف کرده است: 1351ماده یک قانون برنامه و بودجه مصوب  10در بند  

طرح عمرانی، مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که براساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا 

شود، طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به اجتماعی توسط دانشگاه، اجرایی انجام می 

 هدف های برنامه عمرانی پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت اجرا میگردد.

ای هستند المنفعههای عامقانون بودجه، طرح ۱های مندرج در پیوست های عمرانی دولت یا همان طرحپروژه

های کشور برای پیشرفت اقتصادی، سوددهی مناسبی دارند. ساختها عالوه بر تکمیل زیرکه برخی از آن

کن، تأسیسات تصفیه فاضالب، ریل، جاده، بیمارستان و غیره شیرینهایی مانند نیروگاه برق، تأسیسات آبطرح

های اخیر، واگذاری این در این پیوست قرار دارند. با کاهش درآمدهای نفتی و کمبود بودجه عمرانی در سال

 .هاستخصوصی راهکار فعلی مدنظر دولت برای تکمیل این طرح-ها و استفاده از مشارکت عمومیهپروژ

( قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم 27به استناد ماده ) 2/6/1394شورای اقتصاد در جلسه مورخ 

های اگذاری طرحمجلس شورای اسالمی، دستورالعمل شرایط و 1393( مصوب 2بخشی از مقررات مالی دولت )

 برداری، به بخش غیردولتی تصویب نمودشده و آماده بهرهتمام، تکمیلای جدید، نیمههای سرمایهتملک دارایی

 و همچنین در :

 شورکل ک ۱۳۹۹  ماده واحده قانون بودجه سال( ۱۹نامه اجرایی تبصره )آیین

روند و سایر اصطالحات تابع تعاریف کار مینامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط بهدر این آیین -۱ماده 

تمام، تکمیل شده و ای جدید، نیمههای سرمایههای تملک داراییمندرج در دستورالعمل شرایط واگذاری طرح

و اصالحات  شورای اقتصاد ۱۳۹۵/۴/۵مورخ  ۵۸۶۲۰۶مصوبه برداری به بخش غیردولتی موضوع آماده بهره

 .شودنامیده می "(۲( قانون الحاق )۲۷دستورالعمل ماده )"نامه به اختصار بعدی آن است که در این آیین

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

عدم واگذاری پروژه های نیمهه تمهام بهه بخهش خصوصهی یها بهه سهراندام نرسهیدن مشکالتی که در 

 :پروژهای نیمه تمام عمرانی بوجود آمده به شرح ذیل است

براسدداس تبصددره  بدده روز سددازمان مدددیریت و برنامدده ریدد ی  اطالعددات  عدددم ارا دده آمددار دقیددق و -1

 مام دولتی از پروژه های نیمه تاجرای سیاست های کلی   (19)قانون  2ماده 

https://shenasname.ir/subjects/tec/peymankari/3414-586206
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لوکده برفدت مندابع و  بدین ازباعد  کده درسدت  نیازسدنجی، اولویدت سدنجی و برنامده رید یعدم  -2

 .بودجه دولت شده است شدن

کدده  طرحهددای تملدک دارایدی سدرمایه ای دسدتورالعمل واگدذاری هدا 5عددم اجرایدی شددن مدداده  -3

 پیشنهاد میگردد روند واگذاریها تسهیل گردد.

رد نیدداز نبددود سددامانه الکترونیکددی شددفاف از پددروژه هددا و طددرح هددای نیمدده تمددام و اطالعددات مددو -4

 بخش خصوصی 

عدم هماهنگی مناسب بین دسدتگاه هدای واگدذار کنندده طدرح و سدایر نهادهدای دولدت کده بایدد  -5

مجددوز هددای جزم جهددت واگددذاری و بهددره بددرداری را ارا دده نماینددد. کدده ایددن مسدداله موجددب شددده 

 ند به کندی پیش رود. است فرای

بددا توجدده بدده ایددن موضددوع کدده اتدداق بازرگددانی بدده عنددوان تنهددا نماینددده رسددمی پارلمددان بخددش  -6

خصوصددی مددی باشددد و بددا توجدده بدده بررسددی هددا دقیددق و جددامع از سددوی اتدداق هددا در هنگددام 

عضددویت افددراد و یددا اخددذ کددارت بازرگددانی، بددراین اسدداس اسددتعالم اتدداق هددا در اعتبددار سددنجی 

معرفددی و شناسددایی افددراد واجددد شددرایط بسددیار تاثیرگددذار سددرمایه گددذاران و یددا مشددارکت در 

 است که در حال حاضر این موضوع صورت نمی پذیرد. 

جلسه بندی جمع

به تاریخ  کارشناسی

22/10/99 

با حضدور  خصدوصدی، واگذاری پروژه های نیمه تمام دولتی به بخش  22/10/99امروز   نشدسدتدر 

 :قرار گرفت بررسیمورد  نماینده استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ری ی 

در دنیای امروز توسعه زیرساخت های عمرانی یکی از مهمترین جناب آقای صفا، ریاست محترم اتاق: 

محسوب می شود.چرا که اصوج بخش های عمرانی بستری اولیه برای مولفه های توسعه یافتگی درهر کشوری 

شکل گیری پیشرفت دربخش های دیگر هستند.اما توسعه عمرانی ارتباط مستقیمی با چگونگی تخصیص 

های عمرانی کشور به دلیل اختصاص های اخیر بسیاری از طرحدرسال ومدیریت بودجه به این بخش دارد.

 .است داده رخ طوجنی زمانی بازه در آنها تکمیل روند  ر رکودی چندساله مانده اند و یانیافتن اعتبارات جزم د

ازسوی دیگر بنا به نظر کارشناسان با توجه به رشد جمعیتی کشور و نیاز روزاف ون به توسعه زیربناها و زیرساخت 

 .نیست  ها نوع عملکرد فعلی پاسخگوی نیاز جامعه

سازمان مدیریت  رئیس گروهجناب آقای قائدی،  شارکت های مردمی  شتغال و م صادی، ا اقت

چگونگی اتمام پروژه های نیمه تمام عمرانی به یکی از دغدغه های مهم دولت تبدیل شدده  :و برنامه ریزی 

، دولت مجاز شده  است که بخشی از پروژه های نیمه تمام دولتی 27است در شورای اقتصاد طبق آیین نامه 

گذار سرمایه. بینی شده استها در این مصوبه برای واگذاری پیشنواع روشا واگذار کند.را به بخش خصوصی 

 .اجازه تغییر کاربری نخواهد داشت برداری برساند. اماتواند پروژه را بخرد و به بهرهمی

https://khabarban.com/a/26218492
https://khabarban.com/a/26218492
https://khabarban.com/a/26215886
https://khabarban.com/a/26215886
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می  بررسی وضعیت پروژه های عمرانی دولت نشان جناب آقای رضوانی، نماینده محترم استانداری:

اث گشته حجم باجی آنها بدون تناسب ظرفیت ها ی مختلف جزم موجب تاخیر غیر معقول دوره احد دهد که

جنی شدن و از این طریق ه ینه های زیادی از حی  اجتماعی و اقتصادی بر کشور تحمیل میشود. تبعات طو

 دوره اتمام پروژه ها می تواند به منابع و سرمایه دولت صدمه ب ند.

صوبه از در انتها مقرر  صورت م شنهادات ب شورای گفتگو مطرح و پی سه آتی  ضوع در جل شد که مو

 جانب استاندار محترم اعالم گردد.

 

 پیشنهادات

هیات واگذاری و ضوابط واگذاری  20/12/1391مورخ  240079با توجه به تصویب نامه شماره 

 طرح های نیمه تمام پیشنهاد میگردد:

و اداره کل امور و اقتصاد و دارایی تشکیل کارگروهی متشکل از سازمان مدیریت و برنامه ری ی  -1

تا بررسی دقیق در خصوص طرح ذاری استانداری و اتاق بازرگانی ، و معاونت جذب سرمایه گ

ر ضرورتی برای اجرای آن طرح نیست، و نوع واگذاری و یا تعغییر کاربری که دیگ تمام های نیمه

 و تصمیم گیری انجام شود مشخص

اجرای سیاست های کلی  ( قانون19ماده ) 2سازمان مدیریت و برنامه ری ی براساس تبصره ماده  -2

 ( آمار دقیقی از پروژه های قابل واگذاری در اختیار کارگروه برای بررسی قرار دهد.44اصل )

روشهای مایه ای دستورالعمل واگذاری طرحهای تملک دارایی سر 5ماده  اجرایی شدن کامل -3

 (BOT)، (واگذاری پروژه بر اساس روشهای شناخته شده از جمله ساخت، بهره برداری و انتقال 

ساخت، انتقال، پرداخت  (BOLT)، ساخت، بهره برداری، پرداخت اجاره به سرمایه پذیر و انتقال

 (Lease)، ( اجارهBOO)، (ساخت، مالکیت و بهره برداری  (BTL)اجاره به سرمایه گذار ،

 (O&M)مدیریت بهره برداری و نگهداری ، (ROO )تجهی  و بازسازی، مالکیت و بهره برداری ،

مشارکت  (Concession)واگذاری امتیاز ، (ROT)، (تجهی  و بازسازی، بهره برداری و انتقال 

 .فروش و سایر روشها متناسب با پروژه قابل انجام است (Joint Venture)مدنی ،

اتاق بازرگانی در شناسایی، معرفی و نی  اعتبار سنجی سرمایه گذاران و همچنین بهره  مشارکت بیشتر -4

مندی از ظرفیت های اتاق در معرفی فرصت های سرمایه گذاری وطرح های قابل واگذاری به اعضاء فعال 

 و واجد شرایط خود

اگذاری از طریق پیوستن بررسی امکان تشکیل یک سامانه جامعه الکترونیکی در تسریع و تسهیل فرایند و -5

که باید اخذ مجوز و استعالمهای جزم از سوی آنها صورت کلیه اعضا کمیته واگذاری و نی  نهادهای مرتبط 

 پذیرد. 
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فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

 هیأت واگذاری 1391/12/20مورخ  240079نامه شماره تصویب 

( قانون 19( و بند )ح( ماده )40( بند )ب( ماده )2های نیمه تمام، بر اساس ج ء )ضوابط واگذاری طرح

 (1)( قانون اساسی 44های کلی اصل )اجرای سیاست

( 2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 27دستورالعمل موضوع ماده 

 مجلس شورای اسالمی 1393مصوب 

 ماده یک قانون بودجه  10بند 

  

 


