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ب) اعضای حاضر در جلسه( :به شرح فهرست پیوست)

ج) اهم مطالب مطروحه:
سومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال  1397صبح روز چهارشنبه راس ساعت  8:15مورخ  1397/5/24در سالن
جلسات طبقه همکف استانداری برگزار گردید.
در ابتدای جلسه آقای حضرتی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ضمن عرض
سالم و خوشامدگویی به مدعوین حاضر در جلسه گزارشی از سیاست ها ،قوانین و مصوبات دولت در سال  1397در رابطه با
توسعه مشارکت های عمومی و خصوصی در راستای ساماندهی ،تکمیل و بهره برداری از طرح های تملک دارایی های سرمایه
ای را ارائه دادند.
در این گزارش آقای حضرتی مردمی بودن اقتصاد را یکی از رویکردهای اساسی اقتصاد مقاومتی دانسته و بیان نمودند :در ارتباط
با واگذاری طرح های عمرانی و مشارکت با بخش خصوصی می توان از بار سنگینی که دولت در اداره پروژه های عمرانی با آن
مواجه است کاسته و بهره وری را افزایش داد.
ایشان در ادامه با توجه به لزوم افزایش مشارکت بخش خصوصی افزوند :منابع اندک دولت برای اجرا و اتمام طرحهای تملک
داراییهای سرمایهای ،بازماندن دولت در رسیدگی به وظایف حاکمیتی ،نسبت پایین بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی و
ضرورت افزایش بهره وری لزوم مشارکت بخش خصوصی را توجیه پذیر می کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این جلسه ضمن تشریح ظرفیت های مندرج در آیین نامه اجرایی تبصره  19قانون
بودجه سال جاری ،به واگذاری پروژه های جدید ،نیمه تمام ،تکمیل شده و در حال بهره برداری با استفاده از دستورالعمل اجرایی
ماده  27قانون برخی از مقررات مالی دولت ( )2و همچنین گزارش عملکرد کارگروه واگذاری استان پرداختند.
همچنین ،در ادامه ضمن تبیین اهداف و شاخص های ارزیابی توسعه مشارکت های خصوصی عمومی ابالغ شده توسط سازمان
برنامه و بودجه کشور شامل شاخص نسبت مجموع ریالی قراردادهای سرمایه گذاری و مشارکتی پروژه های استانی به میزان
اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ابالغ شده استان در سال 1397با هدف  30درصد و شاخص تهیه گزارش توجیهی تصمیم
به واگذاری برای پروژه های با قابلیت مشارکت با بخش غیردولتی با هدف  30پروژه برای استان با نظارت سازمان مدیریت و
برنامه ریزی استان و اختصاص سهم مناسبی از اعتبارات استانی به این امر در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خبر
دادند.

ایشان ،به مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از جمله :امکان ایجاد کاربری چندگانه یا ایجاد تاسیسات جانبی
اقتصادی در پروژه ها ،توسط کارگروه واگذاری موضوع ماده 27قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (،)2
معافیت مالیاتی تا  10سال برای درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قراردادهای مشارکت و واگذاری،
غیرقابل تعقیب قضایی بودن ،در صورت انجام اقدامات اجرایی مدیران طبق مصوبات کارگروه واگذاری موضوع ماده  27قانون
الحاق( )2و امکان جابجایی طرح های ملی برای استفاده از اعتبارات ردیف های موضوع بند 1تیصره  19قانون بودجه سال1397
اشاره کردند.
جناب آقای حضرتی همچنین تصریح نمودند :لیست دارایی های ملکی و نیز پروژه های تمام دستگاه های اجرایی (در سه بخش
واگذار شده ،قابل واگذاری و غیرقابل واگذاری) می بایست ظرف مدت  2ماه در قالب تهیه شده توسط سازمان مدیریت و برنامه
ریزی تکمیل و به آن سازمان ارسال شود.
در ادامه ،آقای حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری در راستای واگذاری طرح ها و پیشبرد اهداف
اقتصاد مقاومتی پیشنهاداتی از جمله تهیه گزارش از جانب دستگاه ها برای توجیه فنی و اقتصادی پروژه های در حال واگذاری،
راه اندازی سایت و بارگزاری مشخصات هر پروژه جهت آگاهی بخش خصوصی ،تبدیل اموال مازاد دستگاه های اجرایی به دارایی
و برگزاری جلسات اقتصاد مقاومتی با رویکرد برنامه محور ارائه نمودند.
سپس ،آقای کهوریان معاون امور عمرانی استانداری تاکید کردند ،گزارش توجیه فنی و اقتصادی پروژه های در حال واگذاری
باید با همکاری بخش خصوصی تهیه شده و واگذاری پروژه نباید صرفا محدود به پروژه های نیمه تمام باشد؛ بلکه مجموع اموال
دولت ،پروژه های در حال بهره برداری و یا حتی پروژه های جدید می بایست در دستور کار واگذاری قرار گیرند.
در ادامه ،آقای گرمیانی رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت تصریح نمودند :باید برای بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در
استان ایجاد انگیزه نماییم و این سرمایه گذاری بایستی به سمت صنایع تبدیلی کشاورزی سوق داده شود.
آقای خدایاری مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز بر مردمی بودن اقتصاد ،دخالت بخش خصوصی در اداره مدیریت اقتصادی
دولت و تعامل تنگاتنگ دولت با این بخش تاکید داشتند.
آقای احمدپور قائم مقام شرکت گاز استان به ارائه گزارش از نحوه عملکرد این دستگاه در راستای اقتصاد مقاومتی پرداخته و
بیان کردند :واگذاری  6شهر به بخش خصوصی جهت گازرسانی جز اهداف شرکت بوده که مجوز دو شهر تکاب و سردشت اخذ
شده و در روزهای آتی فراخوان واگذاری را ارائه می نماییم.
آقای مبارک قدم مدیر کل راه و شهرسازی استان نیز به تجربیات این حوزه در امر واگذاری اشاره نموده و افزودند :پروژه آزاد راه
مرند-بازرگان به بخش خصوصی واگذار گردیده ،طرح بعدی جهت واگذاری پروژه خوی-قطور-رازی است که اواخر سال گذشته
مجوز آن اخذ شده ،همچنین تفاهم نامه پروژه تکاب-دندی-زنجان با مشارکت  50درصدی شرکت سرمایه گذار سال گذشته
منعقد شده است.
در ادامه مدیر کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس جناب آقای رحمانی اظهار داشتند :آورده بخش خصوصی برای دولت در حوزه
کالس های درسی بالغ بر 40میلیارد تومان است .در خصوص پروژه های مربوط به مناطق محروم در صورت خرید تضمینی
خدمت ،سرمایه گذار راغب به سرمایه گذاری خواهد شد.
جلسه راس ساعت  10با ذکر صلوات به پایان رسید.

د) مصوبات:
ردیف
1

شـرح مصـوبه
در راستای اجرای تبصره  19قانون بودجه سال  1397مبلغ 150

مسئول انـجام
سازمان مدیریت و برنامه ریزی

میلیارد ریال در قالب کمکهای فنی و اعتباری برای کمک به بخش
خصوصی برای واگذاری پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای
تصویب گردید.

2

مقرر گردید ،لیست دارایی های ملکی و نیز پروژه های تمام دستگاه

دستگاه های اجرایی

های اجرایی (در سه بخش واگذار شده ،قابل واگذاری و غیرقابل
واگذاری) می بایست ظرف مدت  2ماه در قالب تهیه شده توسط سازمان

مدیریت و برنامه ریزی تکمیل و به آن سازمان ارسال شود.

3

مقرر گردید ،جلسات اقتصاد مقاومتی ماهانه برگزار شود.
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