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 تشکیل جلسات اجرایی در مرکز و استان های منطقه

 ارایه دوره های آموزشی در خصوص نحوه مشارکت عمومی خصوصی در استان

 تشکیل جلسات واگذاری در دستگاه های اجرایی استان

 تشکیل جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان 

 با حضور استاندار محترم 27قانون الحاق تشکیل جلسات مختلف در قالب ماده 

 تشکیل جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی با موضوع واگذاری

 استان واگذاری قابل های شناسایی  پروژه

  و... پروژه  در حوزه های آب و فاضالب و میراث فرهنگی و ورزش و جوانان 110واگذاری

 وضعیت جلسات:-2

 تعداد عنوان

 20 جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه و ستاد اقتصاد مقاومتی

 12 جلسات کارگروه ساماندهی

 42 جلسات کارگروه واگذاری

 40 جلسات کارشناسی با دستگاه ها

 2 جلسه آموزش با بخش خصوصی و دولتی

 116 جمع جلسات



 

 )جدید،نیمه تمام و تکمیل شده(و سایر روش ها 88و  27ماده  وضعیت واگذاری پروژه ها-3

 آماده بهره برداری تکمیل شده نیمه تمام جمع واگذار شده

 105 5 110 کل دستگاه های استانی

 

 ( (2قانون الحاق ) 27اجرای ماده واگذاری پروژه ها )مسایل و مشکالت -4

معرفی پروژه ها و انجام امور واگذاری و شناسایی با توجه به قرار گرفتن دبیرخانه کارگروه در دستگاه اجرایی ،شناسایی ، -1

-اقتصاد و دارایی-استانداری-سرمایه گذار و قراداد توسط دستگاه اجرایی و با تصویب پنج عضو کارگروه )دادگستری

 مدیریت و برنامه ریزی و اتاق بازرگانی( انجام می گیرد واز لحاظ قانونی اختیاری برای اجبار از طرف سازمان مدیریت

استان برای واگذاری وجود ندارد لذا اهداف و تعداد پروژه های تکلیف شده و عملکرد برای هر دستگاه باید بصورت ملی 

 و جزو وظایف و ارزیابی دستگاه اجرایی تعیین گردد.

رغبت سرمایه گذاران برای ورود و  حتی بازدهی منفی( باعث می شود، ـ بازدهی پایین پروژه ها )در نقاط دور افتاده تر2

 مشارکت با دولت پایین باشد.

 گردیدهآموزش فنی و حرفه ای آگهی درج های اجرایی جهاد کشاورزی، آب منطقه ای و  در استان اردبیل برای دستگاه

 .استقبال ننمود از آن و هیچ مشتری

و جهت دهی این منابع برای پروژه های  فاینانس ـ عدم بهره مندی استان های محروم از منابع تضمین شده دولتی مثل3

 ملی در استان های برخوردار و استان های مرکزی کشور 



ملی صورت ه درصد اعتبارات عمرانی ب 90از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای و تخصیص بیش از  ـ سهم پایین استانها4

و با  خودگردان دستگاه ها  رانی برای پروژه های غیردرصد باقیمانده اعتبارات عم 10 )در سنوات گذشته( باعث شده،

 غالباً قابل واگذاری نیست )مثل راه روستایی، ساختمان های اداری و ...(  هزینه شود وماهیت تعمیر و تجهیز 

باعث ـ ابهامات بخشنامه در واگذاری مالکیت زمین و عدم تبدیل مصوبه شورای اقتصاد به قانون مجزای مصوب مجلس 5

 درخواست برای سرمایه گذاری بخش خصوصی پایین باشد.  شده

روش های  استان اردبیل درخواست سرمایه گذاری بیشتر با انتقال مالکیت همراه است و مثل برخوردارهای کم در استان 

BOT .مشتری کمتری دارد 

، الزامی واگذار می شود 27ماده نظر می رسد تدوین سامانه ای متمرکز برای ثبت و ضبط پروژه هایی که از طریق ه ـ ب6

 که تمام مناقصات و فرآیند اداری آن از طریق سامانه انجام شود. طوریه ب ، بوده

. 


