
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 مقدمه

 برداری بهره به و تعمیر، تمام نیمه، جدید )ای سرمایه های دارائی تملک های پروژه واگذاری
 88 ماده، 7 الحاق قانون 72 ماده بویژه قانونی های ظرفیت کلیه از استفاده با استان (رسیده
 برداری بهره و احیاء صندوق(  7الحاق قانون 5 ماده ) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون

  .گیرد می صورت...  و خیرین، فرهنگی و تاریخی اماکن از

 

 هدف

 خصوصی -عمومی مشارکت راهبری خدمت کیفیت با ارائه، خدمت سطح توافقنامه این از هدف
 پروژه مدیریت و نگهداری، اجرا در دولت های هزینه کاهش برای دولت های پروژه و ها طرح در

 تگاهدس به، فارس استان برنامهریزی و مدیریت سازمان توسط ای سرمایه های دارایی تملک های
 . میباشد اجرایی های

 مسئولیت

 یبترت به را مذکور خدمت که کند می موافقت فارس استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان

 :دهد ارائه زیر

  اجرایی دستگاههای از شده واگذار و واگذاری قابل های پروژه اطالعات آوری جمع

 واگذاری کارگروه جلسات در اجرایی دستگاههای راهبری

  واگذاری قابل های پروژه بازدید

  واگذاری قابل های پروژه واگذاری به تصمیم های گزارش بررسی
 سرمایه و عمرانی های طرح الکترونیک بازار سامانه به واگذاری قابل های پروژه اطالعات ورود

 ساخت زیر گذاری

  
 تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی

 مواد برخی الحاق قانون 72 ماده دستورالعمل در اجرایی دستگاه و گیرنده خدمت متقابل تعهدات
  .شود می تعیین دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به

 قابل پروژه جهت استانی بودجه از استفاده مستندات : خدمت دریافت جهت نیاز مورد مدارک
 واگذاری

 ماه سه  : خدمت ارائه زمان مدت متوسط

 بار 3 الی 7 : حضوری مراجعه بار تعداد
 اداری ساعات:  خدمت ارائه ساعات

 است غیرالکترونیکی خدمت ماهیت: خدمت به دسترسی نحوه

 
 

 ها پرداخت و ها هزینه

 رایگان

 سازمان ربانمه و بودجه کشور

 سازمان مدرییت و ربانمه رزیی استان افرس

 توافقنامه سطح خدمت :
 

 عمومي مشاركت راهبري

 و ها طرح در خصوصي و

 دولت هاي پروژه

https://mosharekat.mporg.ir/Pages/View/Default.aspx
https://mosharekat.mporg.ir/Pages/View/Default.aspx


 

 دوره عملکرد

 .دارد اعتبار، نگردیده صادر آن اصالحیه که زمانی تا خدمت سطح توافقنامه این
 

 خاتمه توافقنامه

، رفتگ قرار نظر مد توافقنامه خاتمه ضرورت، مسئول مقام و سازمان ریاست تشخیص به چنانچه
  .گردد می اعالم موافقتنامه خاتمه موضوع قبلی اطالع با

 

 

 توافقنامه سطح خدمت :
 

 عمومي مشاركت راهبري

 و ها طرح در خصوصي و

 دولت هاي پروژه

 ربانمه و بودجه کشورسازمان 

 سازمان مدرییت و ربانمه رزیی استان افرس

 


