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اجرائی
09173159942

ات پروژهمشخص
نیـمه تماموضعیت پروژه

1702004ف003کدطرح
نورپیامدانشگاهورزشیفضاهايتکمیلعنوان طرح

970068کد پروژه
احداث، توسعه و تکمیل اماکن و فضاهاي ورزشیعنوان پروژه

-امور 
ورزش و تفریحاتفصل

خـیرپروژه فعال میباشد
داردضرورت انجام پروژه 

فارساستان
دارابشهر

توسعه فضاهاي ورزشیکمیعنوان هدف
متـرمربعکمیواحد هدف
1500کمیمقدار هدف

)يواگذارازقبلوگزارشهیتهدرزمان(پروژهتیوضع
استانیمحل تأمین اعتبار پروژه

1389سال آغاز پروژه
پیش بینـی مـدت زمـان احـداث     

ماه8ا تکمیل پروژهو ی

ــروژه در دو   ــرفت پ ــعیت پیش وض
%40سال اخیر

ــده    ــه ش ــارات هزین ــزان اعتب می
میلیون ریال4214براي پروژه



ــال   ــارات مصــوب س ــزان اعتب می
ــورت   ــورتیکه بصـ ــاري درصـ جـ

پیمانکاري انجام شود
-

ــل ــار مصــوب  ) آدرس(مح اعتب
-سال جاري

-آخرین موافقتنامه
میـــزان بـــدهی پـــروژه بـــه   

پیمانکاران و مشاوران
-

ریالمیلیون4214میزان سرمایه جذب شده قبلی
تاریخ تایید طرح در کارگروه 

04/08/98واگذاري

-اموال منقول موجود در پروژه
-اموال غیر منقول موجود در پروژه

ــا پیمانکــاران   ــرارداد ب وضــعیت ق
ــرمایه     ــا س ــروژه ی ــاوران پ ومش

گذار پروژه
-

ــزارش  ــعیت گ ــه  وض ــمیم ب تص
واگذاري

-

بــرآورد هزینــه احــداث، تکمیــل، 
تجهیـز، تعمیرونگهــداري مطــابق  

ــیش  ــه پـ ــده برنامـ ــی شـ بینـ
)مصوب(

-

ــی وضــعیت زیرســاخت هــاي فعل
آب، بـــرق، (پـــروژه از قبیـــل 

...)گازوتلفن و 
-

215یا2الحاق 23مجوزماده
-قانون برنامه پنجم توسعه

پروژهي و یا مشارکت واگذارجهتهاتیظرفوهاچالشمقررات،ونیقوان
دستی براي پیدایش و قوانین باال

ارائه خدمات پروژه
) و آیین 2قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (27ماده 

کل کشـور97ماده واحده قانون بودجه سال 19نامه اجرایی تبصره 
حوزهبهواگذارياجازهقوانینآیا

بلیاست؟رادادهپروژهیامرتبط

ــدام ــوانینک ــرراتق ــايومق مبن
است؟گیريتصمیم

) و آیین 2قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (27ماده 
کل کشـور97ماده واحده قانون بودجه سال 19نامه اجرایی تبصره 

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



بایـد قوانین و مقرراتـی ازچهکار
کند؟تبعیت

کل کشـور97ماده واحده قانون بودجه سال 19نامه اجرایی تبصره 

براي فرایند ارجاع کار، کدام روش 
ه هاي مرسوم نظیر مناقصاز روش

تشریفات، یا مزایده عمومی، ترك
ــا محــدود   ــده و ی مناقصــه / مزای

مناسب تر است؟

فراخوان عمومی

پروژهیاراضاستمالكوتیمالکتیوضع
(مستندات سازي ریاست جمهوري)69کمیسیون ماده پروژهاستمالكوضعیت
(مستندات سازي ریاست جمهوري)69ده کمیسیون ماپروژهمالکیت عرصهوضعیت
(مستندات سازي ریاست جمهوري)69کمیسیون ماده پروژهاعیانمالکیتوضعیت
(مستندات سازي ریاست جمهوري)69کمیسیون ماده پروژهمالکیتاسنادوضعیت

هاگزارشمجوزها،الت،یتسهها،مشوق
داردجانبیکاربريتعریفامکان
-پروژهزنیاموردهايمجوز

-پروژهبرايشدهانجاممطالعات
ــايروش ــنهاديهـ ــرايپیشـ بـ

)BOT(انقالوبرداريبهرهساخت،و یا مشارکت پروژهواگذاري

-محصولفروشوضعیت
طــرفازریســکنحــوه پوشــش

پذیرسرمایه
-

-- دولتیتضامین
بینی شده و دستورالعمل پیشامکان استفاده از وام هاي کم بهره مطابق ضوابطمالیتسهیالت

هاي مربوطه
-ايبیمهتسهیالت
1397قانون بودجه 19امکان استفاده از معافیت مالیـاتی موضوع تبصره مالیاتیتسهیالت

بـراي موردنیـاز مالیمنابعحجم
میلیون ریال27،000پروژهتکمیل/احداث

وجودپروژهیاطرحترهینامکان
-؟دارد

-خرید تضمینیامکان 
-امکان پرداخت مابه التفاوت

بلیدارد؟واگذاريکارگروهمصوبه
ــورت ــذاريدرص ــهواگ ــشب -بخ



-بهـره افـزایش جهتغیردولتی،
-ظرفیتچهپروژهونوآوريوري
کنید؟میبینیپیشهایی

هـا اولویـت وهاضرورتالزامات،
-پروژهواگذاريبراي

ونحــوهپــروژهمحصــولمعرفــی
-آنگذاريقیمتیینتع

پروژهو یا مشارکت يواگذاريبراشدهاحصااطالعاتازيریگجهینتويبندجمع
موافقنظر اولیه دستگاه اجرایی

موافقنظر اولیه کارگروه واگذاري


