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 17/07/99 تاریخ تهیه گزارش  مقررات و رویه اجرایی قانون، شناسه

 بررسی دالیل تعویق و عدم اتمام پروژه های عمرانی استان  موضوع عنوان

 کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و صنعت احداث مرجع طرح موضوع

 موضوع شرح 

تمام یا بخشاای از منابع  د که نشااو  اطالق می  خدمات مشاااوره یا پیمانراریبه پروژه های مرتبط با  عمرانی   های طرح

مالی آن از محل اعتبارات تملک دارئیهای سارمایه ای تامی  شاده باشاندو باوابط  نی، حقوقی و مالی حاک  بر تهیه، 

می باشاد  آیین نامه نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشوور  منبعث از    ،طرح ها اینگونه  اجرا و بهره برداری از

برای باالبردن کیفیت و ک  کردن هزینه و مدت اجرای    ،1351قانون برنامه و بودجه مصاو  ساا     23که بموجب ماده  

 تصویب و ابالغ گردیده استو  پروژه ها

به اتمام رسااد ل ا اگر   عی  و با اعتبار معیمدت مدر پروژه یا طرح اقتصااادی   با توجه به اینره اصااوال می بایساات هر

پروژه ای در زمان مشاخ  و با بودجه مشاخ  به اتمام نرساد آن طرح بدلیل عدم تلویل زمان بازگشات سارمایه و وارد 

  های اساا  اساتانداردبر   نشادن محصاوالت طرحهای عمرانی به خرخه تولید ملی، عمال شارسات خورده تلقی میگرددو

درصو  از طرح های   65در کشاور ما  اسات که    یدر حال  ی، اساا  اسات 20   یانگیپروژه به صاورت م کیعمر    ،یجهان

به طو  می سووا     12  ها بطور میانگین سوواخت ورو وبه اتمام نرسووی و و دورو  اولیه   ی نو عمرانی در زمانب

 و  انجام 

اولویت گ اری و تامی  اعتبارات الزم برای اتمام طرح ها، به دالیل مختلف و در هر دوره از مدیران دستگاههای اجرایی، 

  ای  موبوع بیش تر از مدت تعیی  شده به اتمام می رسد و یا ناتمام می ماند که  یمرررا تغییر می یابد و در مدت زمان

آالت و  ماشای   معلل ماندن  عوامل انساانی وی گساترده بیرار،  نه تمام شاده زایش هزی، ااتالف منابعباعث   بام  اینره

کاهش بازدهی سارمایه   های دولتی و خصاوصای و ، از دسات دادن توجیه اقتصاادی، کاهش بهره وری بخشتجهیزات

ی  در اقتصاااد کشااور بر جای م بساایار باالیی را تورمی به تبع آن آثار  وشااده  میگردند، موجب کاهش رشااد اقتصااادی 

 گ ارندو

ملالعات مربوط به مساتلزم انجام    ،های جدید طرحشاروع  ،قانون برنامه ساوم توساعه 61طبق بند ) ( ماده  حا  اینره 

انجام ملالعات طراحی تفصایلی و حصاو  اطمینان از وجود اعتبار و   توجیه  نی، اقتصاادی، اجتماعی و زیسات محیلی

پروژهایی که از قریب به دو دهه قبل شروع شده اند یا   اغلب  می باشدوکا ی یا تأمی  منابع، با توجه به تعهدات پیشی  

 ا از دست داده اندواز ابتدا توجیه اقتصادی نداشته اند و یا در در گ ر زمان و تلویل مدت اجرای پروژه، توجیه شان ر

  ، یعمران  یشااده طرح ها ینیشاابیعدم تحقق بودجه پ  ،شااودی که موجب ناتمام ماندن ای  پروژه ها می  لیدال  ز جملها

 ،  قر دانش مدیریت پروژه ویاجرا  یدسااتگاه ها  یبرنامه گ  یکشااور، ب  یو عمران یبودجه جار  یتوازن ب  تیعدم رعا

 استو یو اقتصاد ی ن هیعدم توج
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هزار ورو و نیمه تمام و بالتکلیف در سوطوح   86  اساا  گزار  رسامی ساازمان برنامه و بودجه کشاور، ه  اکنونبر 

ای  حج  از پروژه های نیمه و ملی و اسوتانی موجود اسوت که عمال منابع مالی کافی برای اتمام آنها وجود ن ارد

 کشور دانستو اجراییمعلو  نظام  نی و  تمام را می توان به عنوان یک معضل ساختاری،

، همچنی  با توجه  تورمروزانه   شیا زاو    کشاور یاقتصااد  طیشارابا عنایت به توبایحات  وق ال کر و با مد نظر قرار دادن 

هزار میلیارد تومان  70با حدود   1399به اعتبارات طرحهای عمرانی در قوانی  بودجه سانواتی  که بلور ماا  در ساا  

درصاد بودجه شارکتهای دولتی است، عمال امیدی به اتمام ای  طرح ها از محل   5بودجه کل کشاور و درصاد   5/3معاد   

بودجه عمرانی به عنوان محلی  گ شااته   یانسااال اعتبارات تملک دارئیهای ساارمایه ای وجود نداردو حا  آنره در طو 

حاصال از  رو  نفت صار ا برای   برای تامی  کساری بودجه دولت تبدیل شاده و برخالف قواعد بودجه نویسای درآمد

درص    67بطور متوسو  د ود  سوا  گششوته   23در   دارئیهای سارمایه ای کشاور صارف نشاده اساتو طبق آمار رسامی

صاورت    اساناد خزانه اساالمیانتشاار ساا  اخیر بصاورت   4، که آنه  در قریب به از اعتبارات عمرانی تخصوی  یافته

   الزم برای اتمام ای  طرحها گزار  دقیقی در دستر  نمی باشدوو متاسفانه از میزان بودجه پ یر ته است

طرح های عمرانی کشاور بهمراه تغییر پارادای  اسااسای در نحوه  یکپارچهبه نظر میرساد ابالغ قانون نظام  نی و اجرایی 

ساارمایه گ اری و نظام بهره برداری از طرحهای م کور، نیاز اصاالی اقتصاااد کشااور جهت رهایی از بار ساانگی  اینگونه  

 پروژه های بالترلیف استو 

اساتان  عمرانی  ناتمام و بالترلیف  از ای  روی دبیرخانه شاورا جلساه ای به منظور بررسای و احصااک مشارالت پروژه های

 تشریل دادو

ایرادات و مشکالت  

 مطروده 

 رئوس ایرادات و مشکالت مطروده:

 وو عدم توجه به توجیه  نی و اقتصادی پروژه عمرانی در زمان تایید طرح1

تولید سارانه ناخال   بودجه عمرانی کشاور به نسابت ساه  جمعیتی و  ک  بودن ساه  اعتبارات عمرانی اساتان از کل  و  2

 درصد از اعتبارات عمرانی کل کشور به استان اختصاص می یابد ( 3استانو ) حدود

 و استفاده از اسناد خزانه اسالمی به عنوان رو  غیر متعارف در اجرای پروژه های عمرانی بویژه طرح های جدیدو3

 قانون  27و اساتفاده حداکاری از رر یتهای ماده  و عدم مولد ساازی دارئیها و  رو  اموا  مازاد دساتگاههای اجرایی 4

 و(2) دولت مالی مقررات از  بخشی تنظی   قانون به مواد برخی  الحاق 

 وخصوصی-عمومیمشارکت   مشارکت تشرلهای صنفی صنعت احداث در توسعه و ترویجعدم  و  5

آیی  نامه های اجرایی تبصاره  بهای عمرانی با بخش خصاوصای و اترا  و عدم وجود قانون دائمی برای مشاارکت پروژه ه6

 قوانی  بودجه سنواتی کل کشور که تعهداتی به مراتب بیشتر از عمر یرساله آیی  نامه های م کور ایجاد می کنندو 19

     و عدم وجود اولویت بندی صحیح در تخصی  منابع مالی برای اتمام طرح های نیمه تمام و7
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جلسه  بن ی جمع

کارگروو تخصصی  

به تاریخ   ( کارشناسی)

15 /07 /99 

ساازمان برنامه و بودجه،  ،یاساتاندار  یامور عمران  یمعاونت هماهنگ  ندگانیبا حضاور نما  یجلساه کارگروه کارشاناسا

 تشریل شدو تاناستان و  انجم  مشاوران اس یعمران مانرارانیانجم  انبوه سازان استان، انجم  پ 

و عدم تخصای  بودجه تعیی  شاده به ای  طرح ها، بی برنامه گی،    کا ی  عدم اعتبار ،جلساه بر اساا  ارهارات حاباری 

 از مهمتری  دالیل ناتمام ماندن ای  پروژه ها استو  طرح ها، توجیه اقتصادیبه عدم توجه 

  ، با مدنظر قرار دادن شارایط اقتصاادی حاک  و عدم وجود منابع دولتدر نهایت بر اساا  توا ق نظر حاباری  جلساه و  

به پروژه های نیمه تمام   ، با تمرکزمقرر گردیدل ا    ،کوتاه مدت میسار نمی باشاد برایامران برنامه ریزی در سالح ملی  

 راهرارهایی در حیله اختیارات استان صورت پ یردواستانی  

  ، ی ریزی    شار تیپیی از قبیل اولویت طرح، پارمترها  بررسای وپروژه های ناتمام و در حا  اجرا    آمار دقیق با تجمیع

می توان راهراارهاایی را جهات اتماام ای  پروژه هاا در    ،یاقتصااااد هیا عادم توج ایا  هیا عادم اتماام پروژه، توج  لیا دال

 سلح استان اندیشیدو

اساتفاده از   و یداخل  نانسیاساتفاده از  ا  هر کدام،  یاقتصااد  هیبر اساا  توج  یو مال یاز لحاظ عملررد  اپروژه هتفریک 

ساررده های بانری نزد بانرها و موساساات مالی اساتان در قالب تساهیالت بانری با نر  ساود درصاد   40 یال 30  حداقل

 امتیازات و مشاااوق هایی که برای صااانایع و واحدهای تولیدی در نظر گر ته میشاااود( برای)همانند    ک تساااهیالت 

، را می توان از اه   تماام مانده اند مهیعدم اعتباار ن لیابه دل که  ییمشااارالت پروژه ها  بمنظور حل اساااتاان مانراارانیپ 

 سه م کور برشمردولمباحث ج

 ویشنهادات 

تمام و در جریان را به دبیرخانه شورای  آمار و اطالعات دقیق پروژه های نیمه  ،استان ریزی و سازمان مدیریت و برنامه1

 ارائه نمایدو استان گفتگوی دولت و بخش خصوصی

جلسات کارگروه تخصصی در خصوص هر پروژه  پس از احصاک آمار دقیق طرح های نیمه تمام استان با اولویت بندی  و  2

 ،اساتانداری، بخش خصاوصی و دستگاه مربوطه امور عمرانی  با حضاور ساازمان مدیریت و برنامه اساتان، معاونت هماهنگی

 ،در جلساات اصالی شاورای گفتگو حاصالهنتایج  ، الزم اساتتشاریل گرددو    ،رجهت بررسای و احصااک مشارالت و ارائه راهرا

 طرح موبوع گرددو 

 و ساازمان مدیریت و برنامه ریزی اساتان ، اساتانداریی گفتگوپس از تصاویب پیشانهادات کارگروه م کور توساط شاوراو  3

 اقدامات و بمانت الزم را جهت اجرایی شدن ای  پیشنهادات ارائه نمایدو

ساررده های بانری نزد بانرها و موساساات مالی اساتان در قالب تساهیالت   درصادی 40الی   30واسات برگشات و درخ4

ساازمان شاورای هماهنگی بانرهای اساتان و  به  ان، با امضااک اساتاندار محترمبه اسات  بانری با نر  ساود تساهیالت ک 

 وپ یردارسا  گردد و پیگیری های الزم تا حصو  نتیجه از سوی استانداری صورت  ریزی مدیریت و برنامه

فهرست مستن ات و  

 م ارک وشتوانه 

 و ( 2) دولت مالی  مقررات از بخشی تنظی  قانون به مواد برخی الحاق  قانون  27ماده  و1

 کل کشورو 1399قانون بودجه سا   19و آیی  نامه اجرایی تبصره 2

 شورای پو  و اعتبارو 1394دستورالعمل گشایش اعتبار اسناد داخلی )ریالی( مصوبه سا  و 3

 کشورو قانون برنامه سوم توسعه  61بند ) ( ماده و 4
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