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

 (دولتی غیر بخش با مشارکت یا فروش) واگذاری جهت پروژه شناسنامه
 89خرداد  اولیه تهیه تاریخ

 89بهمن  رسانی بروز آخرین تاریخ

 برداربهره دستگاه و( فروشی، مشارکت بصورت پروژه یاجرا یمتقاض) ییاجرا دستگاه مشخصات
 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس بردار اجرایی، بهره دستگاه نام

 چهارراه حافظیه -شیراز  اجرایی دستگاه نشانی

دستگاه  مطلع نماینده تماس تلفن
 اجرائی

 آقای نظری 48111177190

 پروژه مشخصات

 نیمه تمام پروژه وضعیت

 1203011ف101 طرح کد

 

 هنگی فر مراکز تکمیل طرح عنوان

 841999 پروژه کد

 مجتمع فرهنگی و هنری سپیدان پروژه عنوان

  امور 

  فصل

 بله پروژه فعال میباشد

  ضرورت انجام پروژه 

 فارس استان

 سپیدان شهر

   کمی هدف عنوان

  کمی هدفواحد 

  کمی هدف مقدار

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

 1981 پروژه آغاز سال

 احیدا   زمیان  میدت  بینیی  پیش
 پروژه تکمیل یا و

 سال7

در دو  پییروژه پیشییرفتوضییعیت 
 سال اخیر

 متوسط

 شییده هزینییه اعتبییارات میییزان
 پروژه برای

17124 



 سییال مصییو  اعتبییارات میییزان
 بصییورت کییه صییورتی در جییاری

 شود انجام پیمانکاری
14744 

 مصییو  اعتبییار( آدرس) محییل
 جاری سال

 استانی

  نامه موافقت آخرین

 بیییه پیییروژه بیییدهی مییییزان
 مشاوران و پیمانکاران

 داردن

  میزان سرمایه جذ  شده قبلی

تاریخ تایید طرح در کارگروه 
 واگذاری

 

  اموال منقول موجود در پروژه

  اموال غیر منقول موجود در پروژه

 و پیمانکیاران  بیا  قیرارداد  وضعیت
 گیذار  پروژه ییا سیرمایه   مشاوران
 پروژه

 دارد

 بییه تصییمی  گییزار  یتوضییع
 واگذاری

 ندارد

احییدا ، تکمیییل،  هزینییه بییرآورد
 نگهیییداری و تعمییییر تجهییییز،
 شییده بینیییپیییش برنامییه مطییاب 

 (مصو )

91444 

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

 ...(تلفن و 
 

 712 یا 7الحا،  79 ماده مجوز
 قانون برنامه پنج  توسعه

 

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

 ارائه خدمات پروژه
 

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

 

 مبنییای مقییررات و قییوانین کییدام
 است؟ گیری تصمی 

 قانون اصالح برخی مقررات مالی دولت 71ماده 

  ارجاع فرایند پروژه واگذاری برای



 بایید  قوانین و مقرراتیی  چه از کار
 کند؟ تبعیت

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

تشریفات،  ، ترکمییا مزایده عمو
محییدود  و یییا مزایییده /مناقصییه 

 مناسب تر است؟

 مناقصه

 پروژه یاراض استمالک و تیمالک تیوضع
  پروژه استمالک وضعیت

  پروژه عرصه مالکیت وضعیت

  پروژه اعیان مالکیت وضعیت

در حال طی فرایند صدور سند رسمی به نام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  پروژه مالکیت اسناد وضعیت
  فارس

 هاگزارش مجوزها، الت،یتسه ها،مشوق
 دارد جانبی کاربری تعریف امکان

  پروژه موردنیاز مجوزهای

  پروژه برای شده انجام مطالعات

 بیییرای پیشییینهادی هیییایرو 
 BOT پروژهو یا مشارکت  واگذاری

  محصول فرو  وضعیت

 طییرف از ریسیی  پوشییشنحییوه 
 پذیرسرمایه

 

  دولتی تضامین

 دارد مالی تسهیالت

  ایبیمه تسهیالت

 دارد مالیاتی تسهیالت

 بیرای  موردنییاز  مالی منابع حج 
 پروژه تکمیل / احدا 

 

 وجود پروژه یا طرح ترهین امکان

 ؟دارد
 

  تضمینیامکان خرید 

  امکان پرداخت مابه التفاوت

 دارد دارد؟ واگذاری کارگروه مصوبه

  غیر بخش به واگذاری صورت در



 و وریبهیره  افزایش جهت دولتی،
 هیایی ظرفییت  چیه  پروژه نوآوری
 کنید؟می بینیپیش

 هیا اولوییت  و هاضرورت الزامات،
 پروژه واگذاری برای

 

 نحیوه  و پیروژه  محصیول  معرفی
 آن گذاریقیمت تعیین

 

  پروژهو یا مشارکت  یواگذار یبرا شده احصا اطالعات از یریگجهینت و یبندجمع

 مواف  نظر اولیه دستگاه اجرایی

  نظر اولیه کارگروه واگذاری
 


