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4

ر�  ��ت � �
	ص وا��ا �� دارا�� �� ����� ا�ا�� ا��ا��"وژ� �� 

4



 به مواد برخي الحاق قانون 27 ماده پيشنهادي هاي پروژه خصوص در بحث جلسات برگزاري•

 ـ عمومي مشاركت جهت گذاران سرمايه جلب براي )2( دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون

ظرفيت داراي اجرايي هاي دستگاه با خصوصي

 27 ماده شدن اجرايي براي الزم پيگيري خصوص در آنان با جلسه برگزاري و فرمانداران با مكاتبه•

  )2(...الحاق قانون

 و )2(... الحاق قانون 27 ماده تشريح و بازرگاني اتاق در استان پيمانكاران انجمن با جلسه تشكيل •

  پتانسيل داراي هاي پروژه معرفي و ايشان براي مربوطه دستورالعمل

: سازمان سايت و ذيل نشريات در )2(...الحاق قانون 27 ماده موضوع هاي پروژه فهرست انتشار•

 المللي بين نشريه لرستان، كيهان روزنامه لرستان، همشهري روزنامه لرستان، طلوع نامه هفته�

نيوز ايران

lorestn.mporg.ir :استان مديريت سازمان سايت�

اهم اقدامات درخصوص مشاركت عمومي ـ خصوصي
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اهم اقدامات درخصوص مشاركت عمومي ـ خصوصي

 براي مشاركتي قراردادهاي چهارچوب و مقررات و قوانين آموزش هاي كارگاه برگزاري•

  استان اجرايي هاي دستگاه

  )2(...الحاق قانون 27 ماده هاي مشوق و امتيازات خصوص در اي مشاوره جلسات برگزاري•

 خصوصي ـ عمومي مشاركت به راغب گذاران سرمايه براي

  فرايند شروع براي اجرايي دستگاههاي به ها پروژه متقاضي گذاران سرمايه مكتوب معرفي•

ها پروژه واگذاري قانوني

 مقررات از بخشي تنظيم قانون به مواد برخي الحاق قانون 27 ماده موضوع نمودن مطرح•

 شوراي هاي دستگاه بين الزم اجماع به رسيدن و استان نظارتي شوراي در )2( دولت مالي

  اساس بر ها پروژه واگذاري در كه مديراني با برخورد و ها پروژه واگذاري لزوم بر نظارتي

.نمايند مي كوتاهي قانون 6
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اهم اقدامات درخصوص مشاركت عمومي ـ خصوصي

 بر تاكيد براي مقاومتي اقتصاد ستاد و توسعه و ريزي برنامه شوراي متعدد جلسات برگزاري•

استان ريزي برنامه و مديريت سارمان در پيگيري جلسات و ها پروژه واگذاري

هفتگي و منظم واگذاري كارگروه جلسات برگزاري•

 ماده واگذاري كارگروه اعضاي توسط واگذاري ظرفيت داراي هاي پروژه از بازديد برنامه•

متقاضي گذار سرمايه و )2(...الحاق قانون 27

7
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برنامه هفتگي برگزاري جلسات  مشاركت عمومي ـ خصوصي در استان لرستان بر اساس ماده  
1396موجود در سال و ساير ظرفيت هاي قانوني ) 2... (قانون الحاق  27

توضيحاتاعضاءرييس جلسه عنوان جلسهدستگاه اجراييروز هفته

شنبه 
كليه دستگاه هاي مرتبط
با مشاركت عمومي ـ  

خصوصي

كميته رفع موانع و 
تسريع در واگذري  

ها

رييس سازمان مديريت و 
برنامه ريزي

مديران محترم دستگاه هاي اجرايي 
مرتبط مشاركت عمومي ـ خصوصي بر 

حسب موضوع
دو هفته يك بار

يك شنبه 

آموزش و پروش  و 
نوسازي مدارس استان

به صورت مشترك

كارگروه واگذاري  
استاني

باالترين مقام دستگاه اجرايي
يا نماينده وي

استانداري،  نماينده نماينده دادگستري،  
نماينده سازمان  دارايي، نماينده اقتصاد و 

استان و نماينده مديريت و برنامه ريزي 
اتاق بازرگاني استان

هفته اي يك بار

ميراث فرهنگي وصنايع
دستي

كارگروه واگذاري  
استاني

باالترين مقام دستگاه اجرايي
يا نماينده وي

""

دوشبه
""""فني وحرفه اي   

""""آب و فاضالب استان

سه شنبه
""""ورزش و جوانان

""""شيالت   

چهار شنبه

""""منابع طبيعي استان

علوم  / جهاد كشاورزي
پزشكي

"""

بار ، دو هفته يك 
هفته نخست جهاد  

كشاورزي

پنج شنبه

"""اوقاف / آب منطقه اي 

بار ، دو هفته يك 
هفته نخست آب  

منطقه اي

محيط  / ارشاد اسالمي 
زيست

"""

بار ، دو هفته يك 
هفته نخست ارشاد  

اسالمي 9
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برنامه هفتگي برگزاري جلسات  مشاركت عمومي ـ خصوصي در استان لرستان بر اساس 
1397موجود در سال و ساير ظرفيت هاي قانوني ) 2... (قانون الحاق  27ماده 

توضيحاتاعضاءرييس جلسه عنوان جلسهدستگاه اجراييروز هفته

شنبه
كليه دستگاه هاي 
مرتبط با مشاركت 
عمومي ـ خصوصي

كميته رفع 
موانع و تسريع
در واگذري ها

رييس سازمان مديريت و برنامه 
ريزي

مديران محترم دستگاه هاي اجرايي 
مرتبط مشاركت عمومي ـ خصوصي بر

حسب موضوع

دو هفته يك  
بار

يك شنبه

آموزش و پروش 
استان و اداره 

نوسازي مدارس

كارگروه 
واگذاري 
استاني

باالترين مقام دستگاه اجرايي يا 
نماينده وي

نماينده دادگستري،  نماينده 
استانداري، نماينده اقتصاد و دارايي، 

نماينده سازمان مديريت و برنامه 
و نماينده اتاق بازرگاني  ريزي استان

استان

يك  هفته دو 
بار

""""ميراث فرهنگي

دوشبه
""""فني وحرفه اي  

""""آب منطقه اي 

سه شنبه
""""ورزش و جوانان

""""شيالت  

چهار 
شنبه

""""منابع طبيعي استان

""""علوم پزشكي

پنج شنبه
اوقاف، ارشاد، جهاد

"""و آب و فاضالب

حسب مورد 
برگزار مي 

گردد 10



تا كنون 1394از سال ) 2....(قانون الحاق   27خالصه اطالعات جلسات كارگروه ماده  

كارگروه واگذاري نوع جلسه

تعداد جلسات 
1394سال 

تعداد جلسات 
1397سال 

تعداد جلسات 
1396سال 

تعداد جلسات 
1395سال 

720 65 33
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...  قانون الحاق  27ماده اجراي مراحل تفصيلي 
بر اساس دستور العمل شوراي اقتصاد) 2(
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توجيهي و آموزشـي بـا   جلسات برگزاري  :ترويج
دستگاه هاي اجرايي و انجمن پيمانكـاران و جلسـات   

بررسي مشكالت و عملكرد با دستگاه هاي اجرايي

براي اصالح و تصويب  منظم برگزاري جلسات تصميم به : تصويب واگذاري 
گزارش تصميم به واگذاري با استفاده از توان تخصصي  كليه اعضاي كارگروه

تهيه گزارش تصميم به واگذاري  :تهيه گزارش تصميم
پروژه يا پروژه هاي مورد نظر توسط دستگاه اجرايي

عمومي پروژه  انتشار : اطالع رساني  و انتشار
خصوصيهاي داراي قابليت مشاركت عمومي 

انجام مذاكره تخفيف، تقسيط و نحوه : مذاكره با سرمايه گذار و عقد قرارداد
انجام كار با سرمايه گذار و عقد قرارداد

تهيه فهرست كوتاه و : تصويب صالحيت و پيشنهاد قيمت سرمايه گذار
بررسي پيشنهاد قيمت سرمايه گذار

فراخوان پروژه توسط دستگاه اجرايي: انتشار عمومي

به سازمان مديريت يا مراجعه : مراجعه سرمايه گذار متقاضي
دستگاه اجرايي براي پروژه يا پروژه هاي مشخص

ستمر 
ي م

ت و پيگير
ظار

ن
حترم

دارم
استان

 ،
ي 

ظارت
ي ن

ن ها
سازما

و 
ت و 

ديري
ن م

سازما
برنامه 

ن
ي استا

ريز
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تهيه گزارش تصميم پروژه توسط دستگاه اجرايي

14

پروژه بعد از عقد قرار داد  سرمايه گذار از طريق هزينه مشاور 

تامين اعتبار از محل واگذاري تا مين مي شود يا از طريق 

بهره براي تهيه گزارش با دستگاه اجرايي  اعتبار پروژه

)1396قانون بودجه  19تبصره ) د(بخش از ) 2(بند (بردار

و ) 1(ماده  22مطابق با بند 
دستورالعمل  ) 2(بند الف ماده 

مورخ  586206شماره 
شوراي اقتصاد 1395/4/5



)كارگروه واگذاري استان(بررسي و تصويب گزارش تصميم و تصويب واگذاري پروژه 

15

 مي ارسال اعضا براي واگذاري كارگروه جلسات از قبل روز چهار حداقل گزارش اين -1

  .شود

. كنند مي نظر اظهار گزارش جزييات و كليات روي جلسات در اعضا -2

 رد يا تصويب نهايت تا گيرد قرار بررسي مورد جلسه چندين ممكن تصميم گزارش هر - 3 

.شود

 در اصالح براي الزم موارد تذكر يا اعضا ابهام رفع براي شد با الزم كه زمان هر -4

.يابد مي حضور جلسه در گزارش كننده تهيه مشاور واگذاري به تصميم گزارش

.شود مي ارسال اعضا براي اي جلسه طي واگذاري كارگروه جلسه مصوبات  -5

دردستورالعمل   ) 1(ماده  21مطابق با جايگزين بند 
شوراي اقتصاد 1396/5/25مورخ  1342590شماره 

مورخ  586206دستورالعمل شماره ) 2(ماده  بو بند  
شوراي اقتصاد 1395/4/5
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:جمله از نمود توجه نكاتي به بايد پروژه واگذاري تصويب در

پروژه فروش واگذاري روش�

پروژه فروش براي اوليه قيمت تعيين�

...و BOT ، ROLT هاي روش در درآمد و هزينه سر سربه نقطه تعيين�

اجاره بهاي و اجاره زمان مدت�

...و تنزيل هاي نرخ و درآمدها ها، هزينه محاسبه نحوه�

پيمانكاران به پروژه هاي بدهي�

پروژه انشعابات و شهرداري عوارض پروژه، ساخت پروانه�

فروش روش در پروژه مالكيت سند�

خير؟ يا است شده واقع ملي اراضي در پروژه آيا�



)دستگاه اجرايي(فراخوان پروژه در دو نوبت در صورت تصويب تصميم واگذاري آن در كارگروه 

17

امكان تقسيط پروژه  مي بايست 
.در فراخوان درج شود

دستورالعمل  ) 2(مطابق با بند ج ماده 
 1395/4/5مورخ  586206شماره 

شوراي اقتصاد

در بحث فروش پروژه ها، 
فراخوان به صورت آگهي 

.مزايده است



پاكات ارزيابي مالي و تأييد صالحيت سرمايه گذاران و تهيه فهرست كوتاه  بازگشايي 
)كارگروه واگذاري استان(سرمايه گذاران 

18

شماره دستورالعمل ) 4(ماده ) 1(مطابق با بند 

شوراي اقتصاد 1396/5/25مورخ  1342590

و  

  586206دستورالعمل شماره ) 4(ماده ) الف(بند 

شوراي اقتصاد 1395/4/5مورخ 



)كارگروه واگذاري استان(پاكات تأييد صالحيت و تهيه فهرست كوتاه سرمايه گذاران بازگشايي 

19

دريافت اسناد ارزيابي صالحيت�

بازديد از محل پروژه و برگزاري جلسه پرسش و �

پاسخ كه در صورت لزوم
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)كارگروه واگذاري استان(بازگشايي پاكات تأييد صالحيت و تهيه فهرست كوتاه سرمايه گذاران 

دستورالعمل شماره ) 4(ماده ) الف(مطابق با بند 
شوراي اقتصاد 1395/4/5مورخ  586206

تهيه فهرست كوتاه اشخاص داراي توان مالي بر 
مبناي مجموع اعتبارات ارزيابي شده بر اساس موارد 

نسبت به مبلغ برآورد مورد نياز سرمايه  3-4تا  1-3
.گذار در پروژه انجام مي شود
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)كارگروه واگذاري استان(بازگشايي پاكات تأييد صالحيت و تهيه فهرست كوتاه سرمايه گذاران 

وجوه نقد يا اسناد مالكيت با قابليت  -1-3
نقدشوندگي باال

تاييد اعتبار غير مشروط از سوي بانك  -2-3
ها يا موسسات مالي و اعتباري معتبر داخلي 

و خارجي
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)كارگروه واگذاري استان(بازگشايي پاكات تأييد صالحيت و تهيه فهرست كوتاه سرمايه گذاران 

باالترين درآمد خالص ساليانه در  -3-3
اظهارنامه مالياتي در يكي از پنج سال گذشته

منقول و غير (ارزش دارايي هاي ثابت  -4-4
)منقول



)دستگاه اجرايي(كوتاه ارسال دعوتنامه براي سرمايه گذاران موجود در فهرست 

23

شماره دستورالعمل ) 4(ماده ) 2(مطابق با بند 

شوراي اقتصاد 1396/5/25مورخ  1342590

و  

 586206دستورالعمل شماره ) 4(ماده ) ب(بند 

شوراي اقتصاد 1395/4/5مورخ 
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)كارگروه واگذاري استان(بازگشايي پاكات قيمت و طرح تجاري پيشنهادي سرمايه گذاران 

.امكان تقسيط مي بايست در فراخوان درج شود -1

اجرايـي شـماره   نامـه  در تقسيط مالك عمل آيـين   -2

 1387/12/18مـــــورخ  3/ 2/ 206329/ 2079476

قـانون   44شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 

.اساسي است
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)كارگروه واگذاري استان(مذاكره با سرمايه گذار براي تقسيط 

بررسي تضامين شركت در معامله -1

)پيشنهاد فني و مالي پروژه(بررسي طرح تجاري  -2

بررسي پيشنهاد قيمت  -3



)دستگاه اجرايي ـ سرمايه گذار( عقد قرارداد

26

برداشت از چارچوب موافقتنامه مشاركت عمومي ـ خصوصي  ابالغي سازمان به  -1

اصالحات بعدي آنو 1393/ 12/26مورخ  172804شماره 

پيش نويس قرارداد واگذاري را همه اعضاي كارگروه واگذاري بررسي مي كنند و در  -2

.   خصوص آن اظهار نظر مي نمايند
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:جمله از نمود توجه نكاتي به بايد پروژه واگذاري تصويب در

 مي باز دولت به پروژه گذار سرمايه طرف از تعهدات انجام عدم صورت در كه بند ابن درج�

.گردد

 مطابق پروژه و نگردد پرداخت پروژه اقساط كليه كه زماني تا كه بند ابن درج فروش روش در�

 منتقل گذار سرمايه به پروژه مالكيت نرسد، برداري بهره به قرارداد و تصويبي تجاري طرح با

.گردد نمي

 به كه هايي پروژه مالكيت سند در شرط اين و نيست تغيير قابل پروژه كاربري كه بند اين درج�

.گردد مي قيد نيز رسند مي فروش
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)دستگاه اجرايي(درخواست شماره حساب و رديف درآمدي از اداره كل امور و اقتصاد دارايي استان 

 با واگذاري كارگروه جلسه در پروژه اولين فروش از بعد

 واريز چگونگي موضوع دارايي و اقتصاد امور نماينده حضور

 استان به آن بازگشت و خزانه به فروش از حاصل درآمد

 اجرايي دستگاه كه شد اين بر تصميم و گرفت قرار بحث مورد

 دارايي و اقتصاد امور كل اداره از را مراتب اي مكاتبه طي

.نمايد استعالم
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)كل امور و اقتصاد دارايي استاناداره (دستگاه اجرايي اعالم شماره حساب و رديف درآمدي به 

  1395/11/11 مورخ 55/213689 شماره نامه طي :پاسخ

  شماره حساب معرفي خصوص در خزانه مديركل

  منابع وجوه تمركز" عنوان تحت خزانه 4001000901013566

  اي سرمايه هاي دارايي تملك هاي طرح واگذاري از حاصل

  دارايي تملك هاي طرح واگذاري موضوع اعتبارات "خزانه

  برداري بهره آماده و شده تكميل تمام، نيمه اي سرمايه هاي

   27ماده( ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك نزد دولت

  استان به  ))2( دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون

.گرديد معرفي

)سرمايه گذار(واريز كل بهاي پروژه يا پيش پرداخت در صورت تقسيط بهاي پروژه 
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تاييديه   6مكاتبه با مدير كل خزانه وزارت اقتصاد و دارايي كشور به منظور تاييد فرم 
)ذي حساب دستگاه اجرايي(منابع درآمدي 

  در كه ريال ميليون X مبلغ به واريزي فيش اصل - 1

  4001000901013566 حساب شماره به X تاريخ

.است گرديده واريز

  وجوه عمومي، درآمدي( منابع تاييديه 6 فرم  -2

  بابت )موقت حساب و نشده مصرف مانده نامشخص،

 الحاق قانون 27 ماده موضوع استان Xپروژه فروش

... )2(

  حساب ذي طرف از درآمد تاييديه صدور براي

  اقتصاد وزارت خزانه كل مدير براي اجرايي دستگاه

      .گردد مي ارسال كشور دارايي و
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 محل از اعتبار تامين پيگيري منظور به استان ريزي برنامه و مديريت سازمان رييس با مكاتبه
)اجرايي دستگاه رييس( 210301درآمدي رديف

مكاتبه با رييس امور هماهنگي و تلفيق بودجه سازمان برنامه و بودجه كشور به منظور  
به استان  بر اساس مكاتبه دستگاه   210301پيگيري ابالغ اعتبار از محل رديف درآمدي 

اجرايي
)رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ( 

) كشور بودجه و برنامه سازمان رييس( استان به 210301درآمدي رديف محل از اعتبار ابالغ



قانون الحاق  27ماده )  2(درآمدي بر اساس تبصره  210301محل رديف توزيع اعتبار ابالغي 
شوراي اقتصاد 1395/4/5مورخ  586206دستورالعمل شماره  )6(ماده  2و تبصره )  2...(

)سازمان مديريت و برنامه ريزي استان( 
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 كل داري خزانه به واريز از پس ماده اين احكام اجراي از ناشي دولت درآمد :تبصره

 پيش نظر مورد اجرايي دستگاه براي منظور اين براي كه خاصي رديف محل از و كشور

 اي سرمايه هاي دارايي تملك طرحهاي به مربوط هاي رديف اعتبار نيز و شود مي بيني

 و كمك و تسهيالت يا و كارمزد و سود يارانه، شامل شده اداره وجوه و تسهيالت قالب در

 هاي دارايي تملك طرحهاي به اقتصاد شوراي تصويب مورد مالي تأمين روشهاي ساير

  قالب در غيرمنقول اموال و اي سرمايه تجهيزات نمودن احسن به تبديل يا و اي سرمايه

.است اختصاص قابل كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان با متبادله موافقتنامه

 براي  درآمدي 210300 رديف 1397 سال بودجه قانون 19 تبصره هشتم بند در :نكته

.است شده معرفي منظور اين



سازمان مديريت و ( 210301درآمديرديف مبادله موافقتنامه  اعتبار ابالغي از محل  
)برنامه ريزي استان ـ دستگاه اجرايي

33



ر ���  ���ن ا���ق   ����27 ��د�  از وژ� �
  وا��ا)....2(  
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عنوان پروژهدستگاه اجرايي

روش 

واگذاري
بهاي فروش 

) ميليون ريال(
) سال(مدت قرارداد 

مبلغ سرمايه 
گذاري بخش 

خصوصي 

)ميليون ريال(

ورزش و جوانان

در  (خوابگاه و سلف و سرويس 

34000---14000فروش)حال عقد قرارداد

5000---13850فروش)افتتاح شده(ازنا  استخرورزش و جوانان

16000---1920فروش)در حال ساخت(استخر  دورود ورزش و جوانان

و   ورزش

جوانان
)افتتاح شده(استخر كوثر 

ROLT 
 بازسازي ـ(

بهره برداري ـ  

)اجاره ـ انتقال

0

بازسازي،  سه ماه دوره( 5
ماه بهره برداري بدون  21

ماه اجاره ـ اجاره  36اجاره و 
ميليون ريال و  145ماه اول 

درصد افزايش  10هر سال 

)بهاي اجاره

2500

)2....(قانون الحاق   27خالصه اطالعات پروژه هاي  واگذار شده صرفاً از طريق خاص ماده  
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عنوان پروژهدستگاه اجرايي

روش 

واگذاري
بهاي فروش 

) ميليون ريال(
) سال(مدت قرارداد 

مبلغ سرمايه 
گذاري بخش 

خصوصي 

)ميليون ريال(

)در حال ساخت(موزه آب آب منطقه اي

BOT 
ساخت ـ (

بهره برداري 

)ـ انتقال

0
سال و  1دوره ساخت (11

)سال 10دوره بهره برداري 
3700

آب منطقه اي
پمپاژ كلكله و محمود آباد  ايستگاه

)در حال ساخت(

BOT

ساخت ـ بهره  (

)برداري ـ انتقال
0

ماه دوره اجرا و  6 (ماه  30

)  ماه دوره بهره برداري 24
8500

شيالت

در (ماهي دو آب  مجتمع پرورش

100000---38000فروش)حال ساخت

شيالت
مجتمع پرورش ماهي چم چيت 

)در حال عقد قرارداد(
150000---92000فروش

_پروژه 8جمع

197770
319700

)2....(قانون الحاق   27خالصه اطالعات پروژه هاي  واگذار شده صرفاً از طريق خاص ماده  



1	وژ� ���ر�

ث ا�
	� از� ا��ا


	���ن از��
�ر� ��� ��� ��ن ری�ل 5000:����� ��ا�!"

1386:(�ل )�وع &وژ#

0�123:80/ .-,+ &وژ# * ز��ن وا��ر� 

ر ��# 5:>;ت ز��ن (�78 45�6 ����� ��ا
.واگذار شده است )2....(قانون الحاق  27اين پروژه از طريق ماده 
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بعد از واگذاري

قبل از واگذاري

قبل از واگذاري

بعد از واگذاري



2وژ� ���ر�	

ث ا�<=	  دورودا@;ا
دورود�
	���ن 

ر� ���  ری�ل"!���ن  16000:��������� ��ا
1389:&وژ#(�ل )�وع 

20:وا��ر� 0�123/ .-,+ &وژ# * ز��ن 

رز��ن (�78 45�6 ����� >;ت  ��# 18:��ا
.واگذار شده است) 2....(قانون الحاق  27اين پروژه از طريق ماده 
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از واگذاريشش ماه بعد 

قبل از واگذاريقبل از واگذاري

از واگذاريشش بعد 



.واگذار شده است) 2....(قانون الحاق  27اين پروژه از طريق ماده 
26

4وژ� ���ر�	

BCو�� DE) و #�F Gا�H

	���ن KوIJد�

ر� ���  ری�ل"!���ن  32000:��������� ��ا
1386:&وژ#(�ل )�وع 

45:وا��ر� 0�123/ .-,+ &وژ# * ز��ن 

رز��ن (�78 45�6 ����� >;ت  ��# 18:��ا



5وژ� ���ر�	

ث PQRST &ورش ��N� دوMب ا@;ا

	���ن �UVWX)

ر� ���  ری�ل"!���ن  100000:��������� ��ا
1383:&وژ#(�ل )�وع 

90:وا��ر� 0�123/ .-,+ &وژ# * ز��ن 

ر>;ت ز��ن (�78 45�6 �����  ��# 12:��ا
.واگذار شده است) 2....(قانون الحاق  27اين پروژه از طريق ماده 

26
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بعد از واگذاري

قبل از واگذاري قبل از واگذاري

بعد از واگذاري



6وژ� ���ر�	

ث PQRST &ورش ��N� ^[ \]7 ا@;ا

	���ن دورود�

ر� ���  ری�ل"!���ن  150000:��������� ��ا
1384:پروژه(�ل )�وع 

95:وا��ر� 0�123/ .-,+ &وژ# * ز��ن 

ر>;ت ز��ن (�78 45�6 �����  ��# 12:��ا
.واگذار شده است) 2....(قانون الحاق  27اين پروژه از طريق ماده 

26



.واگذار شده است) 2....(قانون الحاق  27اين پروژه از طريق ماده 
26

7وژ� ���ر�	

�Gز(�ز� ا�<=	 `�_
Ibم �GMد�
	���ن 

ر� ���  ری�ل"!���ن  4000:��������� ��ا
1396:&وژ#(�ل )�وع 

cde:وا��ر� 0�123/ .-,+ &وژ# * ز��ن 
ر>;ت ز��ن (�78 45�6 �����  ��#  6:��ا
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بعد از واگذاري

قبل از واگذاري قبل از واگذاري

بعد از واگذاري



.واگذار شده است) 2....(قانون الحاق  27اين پروژه از طريق ماده 
26

8وژ� ���ر�	

 
��fg م�hi

	���ن Ibم �GMد�

�ر� ��� ��� ��ن ری�ل 13500:����� ��ا�!"
1385:&وژ#(�ل )�وع 

43:وا��ر� 0�123/ .-,+ &وژ# * ز��ن 

ر>;ت ز��ن (�78 45�6 �����   ��# 12:��ا
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قبل از واگذاري

بعد از واگذاري

قبل از واگذاري

بعد از واگذاري



ر� از 	��� ��د�  � ا����ت �وژ� �� � ��ف وا��ا��)2.....(%$#ن ا!��ق  27
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)2....(قانون الحاق  27خالصه اطالعات پروژه هاي در شرف واگذاري از طريق ماده  

توضيحاتعنوان پروژهدستگاه اجراييرديف
BOOروش  مراحل عقد قرارداد بهبين راهي زاغه مجتمعميراث فرهنگي1

بيران شهر مركزخود اشتغاليفني و حرفه اي2

انجام شده است و تاييد   فراخوان
صالحيت فني و مالي انجام شده است و 
كاگروه در حال اخذ پيشنهاد مدت اجاره 
و مبلغ اجاره از طرف سرمايه گذار مي 

.باشد

فني و حرفه اي3
ماهي تنور در  سايت پروش

دورود

انجام شده است و در حال  فراخوان
بررسي  صالحيت فني و مالي سرمايه 

گذار 

فني و حرفه اي4
رستوران و مركز شماره  يك 

خرم آباد
انتشار آگهي فراخوان در روزنامه

انتشار آگهي فراخوان در روزنامهمركز خود اشتغالي كوهدشتفني و حرفه اي5

فني و حرفه اي6
مركز ارتقاء مهارت شهرك 

صنعتي
انتشار آگهي فراخوان در روزنامه

انتشار آگهي فراخوان در روزنامهزمين مازاد پلدخترفني و حرفه اي7
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)2....(قانون الحاق  27خالصه اطالعات پروژه هاي در شرف واگذاري از طريق ماده  

توضيحاتعنوان پروژهدستگاه اجراييرديف
حال تهيه گزارش تصميم به واگذاري دراستخر دانش آموزي بروجردآموزش و پرورش8

حال تهيه گزارش تصميم به واگذاري دراستخر دانش آموزي كوهدشتآموزش و پرورش9

حال تهيه گزارش تصميم به واگذاري دراستخر دانش آموزي اشترينانآموزش و پرورش10

آموزش و پرورش11
 استخر دانش آموزي گلدشت

  شرقي

حال تهيه گزارش تصميم به واگذاري در

مجتمع بين راهي چاالنچوالنفني و حرفه اي12
حال تهيه گزارش تصميم به واگذاري  در

به روش اجاره

در حال تهيه گزارش تصميم به واگذاريمركز خود اشتغالي ويسيانفني و حرفه اي13

ورزش و جوانان14

زمين چمن طبيعي مجتمع 

گلدشت شرقي
گزارش   در حال انتخاب مشاور براي تهيه

تصميم به واگذاري

مجتمع پرورش ماهي سپيددشتشيالت15
در حال تهيه گزارش تصميم به واگذاري
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)2....(قانون الحاق  27خالصه اطالعات پروژه هاي در شرف واگذاري از طريق ماده  

توضيحاتعنوان پروژهدستگاه اجراييرديف

16
آب و فاضالب 

استان

خطوط انتقال آب با  نگهداري
 نيروگاه برق آبيمشوق احداث 

كوچك در خرم آباد

در حال تهيه گزارش 

تصميم به واگذاري

17

آب و فاضالب 

استان

خطوط انتقال آب با  نگهداري
 نيروگاه برق آبيمشوق احداث 

كوچك در دورود

در حال تهيه گزارش 

تصميم به واگذاري

18
در حال تهيه گزارش ايستگاه پمپاژ شهرستان دلفانآب منطقه اي

تصميم به واگذاري
به فراخوان مجدد دارد نيازگردشگري ازنا كمپميراث فرهنگي19

كمپ گردشگري درب گنبدميراث فرهنگي20
به فراخوان مجدد دارد نياز

مجتمع بين راهي مالويميراث فرهنگي21
به فراخوان مجدد دارد نياز

31
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)2....(قانون الحاق  27خالصه اطالعات پروژه هاي در شرف واگذاري از طريق ماده  

توضيحاتعنوان پروژهدستگاه اجراييرديف

22
گردشگري   كمپميراث فرهنگي

پلدختر

به فراخوان مجدد توسط  نياز
منابع طبيعي بر اساس قوانين 

مربوط به بهره برداري از اراضي  

.ملي دارد

23
مجتمع بين راهي  ميراث فرهنگي

كهمان

به فراخوان مجدد توسط  نياز
منابع طبيعي بر اساس قوانين 

مربوط به بهره برداري از اراضي  

.ملي دارد
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