
 به متقاضیان های مشمول واگذاری برای معرفی پروژه شناسنامه: 1کاربرگ شماره 

 ( دولتی  غیر بخش  با  مشارکت یا فروش ) واگذاری  جهت پروژه   شناسنامه
 15/7/1398 اولیه تهیه تاریخ

 21/7/1398 رسانی بروز آخرین تاریخ

 برداربهره دستگاه و( فروشی، مشارکت بصورت پروژه یاجرا یمتقاض) ییاجرا دستگاه مشخصات
، دستگاه بهره بردار: اداره کل  ی: اداره کل راه و شهرسازی الرستاندستگاه اجرای بردار اجرایی، بهره دستگاه نام

 کتابخانه های عمومی استان فارس

، نشانی دستگاه  الرستانتگاه اجرایی: الرستان اداره کل راه و شهرسازی نشانی دس اجرایی دستگاه نشانی
میدان قائم)اطلسی سابق( ابتدای بلوار هجرت اداره کل کتابخانه  -بهره بردار:شیراز 

 های عمومی فارس 

دستگاه  مطلع نماینده تماس تلفن
 اجرائی

09177379139 

 پروژه  مشخصات 

 نیمه تمام  پروژه وضعیت

 006ف1703034 طرح کد

 کتابخانه های عمومی احداث، تکمیل و تجهیز  طرح عنوان

 940021 پروژه کد

 الر شهر  کتابخانه مرکزی احداث  پروژه عنوان

  امور  

 فرهنگ و هنر  فصل 

 بلی  پروژه فعال میباشد 

 با توجه به کمبود سرانه فضای کتابخانه ای در شهرستان ضروری می باشد.  ضرورت انجام پروژه  

 فارس استان

 الر شهر

 احداث و توسعه کتابخانه عمومی   کمی هدف عنوان

 مترمربع کمی واحد هدف

 2305 کمی هدف مقدار

 (یواگذار  از  قبل  و  گزارش  هیته  زمان در)  پروژه  تیوضع
 استانی  پروژه اعتبار  تأمین محل

 1394 پروژه  آغاز  سال

 احیداث زمیان میدت بینیی پیش
 پروژه تکمیل یا و

1398 

 پروژه اعتبار دریافت کرده و فعال می باشد.پییروژه در دو  وضییعیت پیشییرفت



 سال اخیر

 شییده هزینییه اعتبییارات میییزان
 پروژه برای

 )میلیون ریال(10615

 سییال مصییو  اعتبییارات میییزان
 بصییورت کییه صییورتی در جییاری

 شود انجام پیمانکاری
- 

 مصییو  اعتبییار( آدرس) محییل
 جاری سال

- 

 09/11/1397 نامه موافقت آخرین

 بیییه پیییروژه بیییدهی مییییزان
 مشاوران و پیمانکاران

 ( می باشد.   راه و شهرسازی الرستاناطالعات در اختیار مجری پروژه)اداره کل 

 صفر میزان سرمایه جذ  شده قبلی 

تاریخ تایید طرح در کارگروه 
 واگذاری 

15/07/1398 

 ندارد. اموال منقول موجود در پروژه 

 زمین و ساختمان فعلی اموال غیر منقول موجود در پروژه

 و پیمانکیاران بیا قیرارداد وضعیت
 گیذار پروژه ییا سیرمایه مشاوران
 پروژه

 ( می باشد.ری پروژه)اداره کل راه و شهرسازی الرستاناطالعات در اختیار مج

 بییه تصییمیم گییزار  وضییعیت
 واگذاری

 دارد. 

احییداث، تکمیییل،  هزینییه بییرآورد
 نگهیییداری و تعمییییر تجهییییز،
 شییده بینیییپیییش برنامییه مطییابق

 (مصو )

 )میلیون ریال(  15385

 فعلییی هییایزیرسییاخت وضییعیت
 و آ ، بیر،، گیاز) قبییل از پروژه
 ...(تلفن و 

 گاز و تلفن ندارد. آ  و بر، موقت دارد.

  215 یا 2الحا،  23  ماده مجوز
 قانون برنامه پنجم توسعه 

 دارد. 

 پروژه و یا مشارکت  یواگذار  جهت   هاتیظرف  و هاچالش  مقررات، و  نیقوان
باالدستی برای پیدایش و   قوانین

 ارائه خدمات پروژه
قوانین مجلس و حفظ کاربری کتابخانه و ارائه خدمات به عموم مردم مطابق  

 الزامی است. مقررات نهاد کتابخانه های عمومی کشور 

 حوزه به واگذاری اجازه قوانین آیا
 است؟ داده را پروژه یا مرتبط

 واگذاری به رو  مشارکت و با حفظ کاربری اصلی کتابخانه بالمانع است.



 مبنییای مقییررات و قییوانین کییدام
 است؟ گیری تصمیم

قوانین و مقررات   –قانون تاسیس و نحوه اداره ی کتابخانه های عمومی کشور  
 قانون برنامه توسعه و آیین نامه های مربوطه   –شهرداری ها  

 ارجاع فرایند پروژه واگذاری برای
 بایید قوانین و مقرراتیی چه از کار
 کند؟ تبعیت

قانون   27ماده د قانون تاسیس و نحوه اداره ی کتابخانه های عمومی کشور و 
 98بودجه سال   2الحا،  

رای فرایند ارجاع کار، کدام رو  ب
های مرسوم نظیر مناقصه از رو 

تشریفات،  یا مزایده عمومی، ترک
مناقصییه / مزایییده و یییا محییدود 

 مناسب تر است؟

 رو  مزایده عمومی 

 پروژه   یاراض  استمالک و  ت یمالک تیوضع
 پروژه در آینده در اختیار اداره کل کتابخانه ها قرار می گیرد. پروژه استمالک وضعیت

 عرصه متعلق به اداره کل کتابخانه های عمومی استان فارس می باشد. پروژه مالکیت عرصه وضعیت

 استان فارس می باشد.اعیان پروژه متعلق به اداره کل کتابخانه های عمومی  پروژه اعیان مالکیت وضعیت

  دارای صورتجلسه واگذاری زمین پروژه مالکیت اسناد وضعیت

 ها گزارش مجوزها، الت،ی تسه  ها،مشوق
 دارد.  کاربری جانبی تعریف امکان

  پروژه موردنیاز مجوزهای

 گزار  تصمیم به واگذاری  پروژه برای شده انجام مطالعات

 بیییرای پیشییینهادی هیییایرو 
 و یا مشارکت پروژه واگذاری

 
BoLT    

  محصول فرو  وضعیت

 طییرف از ریسیی  نحییوه پوشییش
 پذیرسرمایه

 بلی 

 قرارداد فی مابین  دولتی تضامین

 هیچ  مالی تسهیالت

  ایبیمه تسهیالت

 پروژه کتابخانه از عوارض سالیانه شهرداری معاف می باشد  مالیاتی تسهیالت

 بیرای موردنییاز مالی منابع حجم
 پروژه تکمیل /احداث 

15385 

 وجود پروژه یا طرح ترهین امکان

 ؟دارد
 خیر

 ندارد. امکان خرید تضمینی 

 وجود ندارد. امکان پرداخت مابه التفاوت 



 15/7/98دارد در تاریخ  دارد؟ واگذاری کارگروه مصوبه

 غیر بخش به واگذاری صورت در
 و وریبهیره افزایش جهت دولتی،
 هیاییظرفییت چیه پروژه نوآوری
 کنید؟می بینیپیش

با حفظ کاربری کتابخانه امکان بخش کافی نت، کافه کتا  و خدمات کودک وجود  
 دارد. 

 هیااولوییت و هاضرورت الزامات،
 پروژه واگذاری برای

 جهت هر چه سریع تر تکمیل شدن پروژه نیاز است سریع تر انجام گردد. 

 نحیوه و پیروژه محصیول معرفی
 آن گذاریقیمت تعیین

 محصول خاصی وجود ندارد. 

   پروژهو یا مشارکت   یواگذار  ی برا شده   احصا اطالعات   از  یریگجهینت و  یبندجمع

 نظر اولیه دستگاه اجرایی
حفیظ پروژه از نظر اداره کل کتابخانیه هیای عمیومی فیارس بیرای واگیذاری بیا 

کییاربری کتابخانییه و ارائییه خییدمات رایگییان بییه اعضییا مطییابق دیگییر کتابخانییه 
 های کشور بالمانع است.

 انجام امور واگذاری بالمانع است. نظر اولیه کارگروه واگذاری
 

 


