
 معاون رئیس جمهور       
 و                                        

 رئیس سازمان                  
 

   :  ماره انهمش 

 

 

73645 

21/02/1400 : اترخی انهم  

 دارد :   ویپست
 

 

ن بهارستان  –تهران  گار مرکزي:                                     33271 -4ن :مرکز تلف                                                 خیابان دانشسرا  –میدا  4934153ش ش:           33116146دورن
 

 بسمه تعالي
 

 اجرایی ملی و استانی هایکلیه دستگاه

 استانداران محترم سراسر کشور
 

 ؛با سالم و احترام
، به 1393( مصوب سال 2( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )23دستورالعمل اجرایی ماده )

ابالغیه شماره موضوع  و جایگزین دستورالعمل بوده، الزم االجرا ابالغاز تاریخ  این دستورالعمل گردد.شرح پیوست ابالغ می

 گردد.می 7/6/1395مورخ  700671

 
 

 
 با احترام مجدد

   
 رونوشت:

 جناب آقاي پورمحمدي معاون محترم امور اقتصادي و هماهنگی برنامه و بودجه جهت آگاهی 
 جناب آقاي پوراصغري معاون محترم امور علمی،فرهنگی و اجتماعی جهت آگاهی 
 فنی،امور زیربنایی و تولیدي جهت آگاهی جناب آقاي عدل معاون محترم 
 جناب آقاي رمضانپور نرگسی معاون محترم مجلس و توسعه منطقه اي جهت آگاهی 
 اربابی معاون محترم توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جهت آگاهی سركار خانم 
 الزمجناب آقاي برمكی رئیس محترم امور اقتصاد مقاومتی و شوراي اقتصاد جهت اطالع و اقدام  
 اقدام الزمازمان مدیریت و برنامه ریزي استان آذربایجان غربی جهت اطالع و جناب آقاي حضرتی رئیس محترم س 
 و اقدام الزمجناب آقاي نصراللهی زاده رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان كردستان جهت اطالع  
 الزمم جناب آقاي رودري رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان كرمان جهت اطالع و اقدا 
 جناب آقاي شفیعی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان تهران جهت اطالع و اقدام الزم 
 جناب آقاي عابدي رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان گلستان جهت اطالع و اقدام الزم 
 اقدام الزمسان رضوي جهت اطالع و جناب آقاي جمشیدي رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان خرا 
 اطالع و اقدام الزمجناب آقاي شهریارپور رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان چهار محال و بختیاري جهت  
 الزمجناب آقاي میرزایی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان زنجان جهت اطالع و اقدام  
 و اقدام الزمئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان كهگیلویه و بویراحمد جهت اطالع جناب آقاي شهابی نسب ر 
 جناب آقاي محمدي رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان گیالن جهت اطالع و اقدام الزم 
 جهت اطالع و اقدام الزمشرقی بهبودي رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان آذربایجان جناب آقاي 
 اقدام الزمجناب آقاي وفائی بكیانی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان كرمانشاه جهت اطالع و  
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 جناب آقاي حسینی پور رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان یزد جهت اطالع و اقدام الزم 
 دیریت و برنامه ریزي استان البرز جهت اطالع و اقدام الزمخانم عربشاهی رئیس محترم سازمان م سركار 
 الزمجناب آقاي نوربخش رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان قم جهت اطالع و اقدام  
 جناب آقاي درویشی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان بوشهر جهت اطالع و اقدام الزم 
 س محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان اردبیل جهت اطالع و اقدام الزمجناب آقاي شایقی رئی 
 الزمجناب آقاي پورعیسی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان خراسان جنوبی جهت اطالع و اقدام  
 الزمام جناب آقاي صیدایی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان همدان جهت اطالع و اقد 
 اقدام الزمجناب آقاي غالمی راد رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان مازندران جهت اطالع و  
 الزمجناب آقاي نیكو رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان خوزستان جهت اطالع و اقدام  
 اطالع و اقدام الزماستان سیستان و بلوچستان جهت جناب آقاي عرب اول رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزي  
 جناب آقاي یاري رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان قزوین جهت اطالع و اقدام الزم 
 الزمجناب آقاي اكبري رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان اصفهان جهت اطالع و اقدام  
 ترم سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان هرمزگان جهت اطالع و اقدام الزمجناب آقاي دریانورد رئیس مح 
 الزمجناب آقاي قیصوري رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان ایالم جهت اطالع و اقدام  
 سركار خانم یادگاري رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان مركزي جهت اطالع و اقدام الزم 
 نوروزي رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان فارس جهت اطالع و اقدام الزم جناب آقاي 
 الزمجناب آقاي مالكی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان سمنان جهت اطالع و اقدام  
 و اقدام الزمالی جهت اطالع جناب آقاي پارسی پور رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان خراسان شم 
 اقدام الزمسركار خانم حسن پور رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان لرستان جهت اطالع و  
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 کشور سازمان برنامه و بودجه

 

 تنظیم بخشی الحاق برخی مواد به قانون قانون (23)دستورالعمل اجرایی ماده 

 ( 2از مقررات مالی دولت )

 

 ،4/12/13931( مصوب 2تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) برخی مواد به قانون( قانون الحاق 23به استناد ماده )

به  ءبرای اجرا ،ای جدید به شرح ذیلهای سرمایهتملک دارایی هایطرحو تصویب بررسی دستورالعمل اجرایی 

  .گرددهای اجرایی ملی و استانی ابالغ میکلیه دستگاه

 

 :روندمیبه کار  ذیلمعانی مشروح عبارات زیر در  ،در این دستورالعمل -1 ماده
 .(2تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) الحاق برخی مواد به قانونقانون : قانون. 1

های دولتی، مؤسسات انتفاعی شرکت گانه جمهوری اسالمی ایران اعم از وزارتخانه، سازمانها و مؤسسات وقوای سه :ییدستگاه اجرا. 2

ی )در مواردی غیردولتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی شرکت ها و مؤسسات اعتباری دولتی،وابسته به دولت، بانک

اسالمی، شورای  انقالب نمایند(، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهاینهادها از بودجه کل کشور استفاده می که آن بنیادها و

که ت، اعم از اینقانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام اس ها و واحدهایی که شمولنگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه

 .یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند خاص خود را داشتهقانون 

 .کشور سازمان برنامه و بودجه: سازمان. 3

  .است ای ملیهای تملک دارایی سرمایهمرجع بررسی و تصویب طرح کهقانون  (23)کمیسیون ماده کمیسیون: . 4

  .سازمانمستقر در قانون ( 23)دبیرخانه کمیسیون ماده  :دبیرخانه ملی .5

 .ی استای استانهای تملک دارایی سرمایهطرح تایید و مرجع بررسیکه قانون  (23)ماده  کارگروه استانیکارگروه استانی: . 6

 .استان هر مدیریت و برنامه ریزیسازمان  در مستقرقانون ( 23)ماده استانی  کارگروه: دبیرخانه استانی دبیرخانه. 7

 ات اصلیصمشخو تغییر  استانیو  ملیای های سرمایهتملک داراییپیشنهادی جدید  هایطرح از عبارت است :طرح پیشنهادی. 8

حجم ح، طرکمی هدف شامل تغییر عنوان طرح، ) دارای مجوز موضوع این دستورالعملای های سرمایهتملک داراییطرح های 

 .و مشخصات فنی( اجرامحل  ،اعتباراتسال شروع، سال خاتمه،  عملیات، عنوان دستگاه اجرایی،

 تعریف انواع طرح:. 9

                                                           
 است: ریپذامکان ریموارد ز تیبا رعا یبودجه سنوات حیدر لوا دیجد یاهیسرما یهاییتملک دارا یطرحها شنهادیـ پ23ماده  1

 تیو رعا 1351( قانون برنامه و بودجه مصوب 23( و )22) مواد تیبا رعا دیجد یاهیسرما یهاییداراتملک  یو اعتبارات طرحها یاهداف کمّ ن،یـ عناو الف

 ستیو ز یمال ،یاجراء(، اقتصاد ی)حجم کار و زمانبند یفن یهیوجبراساس گزارش ت ی( قانون اساس44اصل چهل و چهارم ) یکل یاستهایس یقانون نحوه اجرا

 که طرح یثابت سال متیو به ق بارکی یکشور برا یزیرو برنامه تیریسازمان مد دییپس از تأ یمشاور و دستگاه اجرائ یاز سو رعاملیپدافند غ تیو رعا یطیمح

 یاسالم یمجلس شورا بیتصو بعد به یو سالها وسعهت یهابرنامه یسالها کیبه تفک گردد،یبودجه ساالنه منظور م حهیبار در ال نیاول یمورد نظر برا یها

 ...رسدیم
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 های ای دستگاههای سرمایهاز محل اعتبارات تملک دارایی اعتبارات آن صرفاً از تمام یا بخشی طرحی است که: طرح ملی

 .استشور کقانون بودجه کل  ایهای سرمایهتملک دارایی هایو متقاضی درج در پیوست طرح شودی ملی تامین مییاجرا

 ای استانی تامین های سرمایهاز محل اعتبارات تملک دارایی ناعتبارات آ تمام یا بخشی از طرحی است که :استانی طرح

 .شودمی

 های جاری و استهالکعالوه بر تأمین هزینه ،برداریبهره طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به :طرح انتفاعی 

 .نیز عاید نمایدسود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را  ،سرمایه

 و  اختمانساجتماعی و عملیات زیربنایی و یا احداث  های رفاهطرحی است که برای انجام برنامه :طرح غیر انتفاعی

 .باشدگردد و هدف اصلی آن حصول درآمد نمیدولت اجرا می جهت تسهیل کلیه وظایف تأسیسات

 .ودشجرا میاصورت وابسته یا مستقل  چند پروژه تشکیل گردد که در راستای هدف اصلی طرح به یک یا ازهر طرح می تواند 

شی یا کل برای تحقق بخمجموعه عملیاتی که براساس مطالعات توجیهی در یک زمان مشخص با صرف اعتبار معین  :وژهرپ. 10

 دهد.معموالً یک پروژه بخشی از عملیات یک طرح را تشکیل می .شودانجام میاهداف یک طرح 

 « http://gb.mporg.ir»به آدرس  سازمانپایگاه وب در مستقر  ،قانون (23)مانه ماده سا: سامانه. 11

 .1گواهینامه تشخیص صالحیت است دارایکه است شخص حقیقی یا حقوقی  :ذیصالح مشاور. 12

 

 ون اساسیقان: جمله صرفاً در چارچوب اسناد باالدستی از می بایست پیشنهادیملی/ استانی  هایطرح -2ماده 

 چهارم چهل و اصل های کلیسیاستاجرای انداز جمهوری اسالمی ایران، قانون ، سندچشمی اسالمی ایرانجمهور

ی اسالمی ایران توسعه جمهور هایبرنامهپنجساله  قوانیناسناد ملی و استانی آمایش سرزمین،  اساسی، قانون (44)

 .باشدفنی و اجرایی کشور  و نظامکشور بودجه ( قانون برنامه و 23( و )22و مواد )

 

 :هستندشامل سه سطح )فاز( زیر  مطالعات توجیهی طرح -3ماده 
 سنجی اولیه(.یابی اولیه طرح )امکانسطح اول )فاز صفر(: مطالعات پیدایش طرح شامل مطالعات ضرورت اجرا و مکان -الف

تماعی، فرهنگی، سطح دوم )فاز یک(: مطالعات طراحی مفهومی و پایه طرح از جمله تهیه مطالعات توجیهی اقتصادی، مالی، اج -ب

 سنجی نهایی(.غیرعامل )امکان محیطی و پدافندزیست

ها به اجرای آن سطح سوم )فاز دو(: مطالعات محاسبات مهندسی و فنی، تعیین دقیق محل اجرا، تعیین احجام کار و زمانبندی -ج

یمت ثابت های برنامه به قبراساس مطالعات سطح دوم، برآورد هزینه اجرای کار در طول سال های اجرای طرح،تفکیک سال

 نهایی طرح.ه فاید -سال پیشنهاد طرح و مطالعات هزینه

 اده باشد.پیشنهادی موضوع این دستوالعمل باید حداقل شامل سطح دوم این م ملی/ استانی مطالعات توجیهی طرح های -تبصره

 

ملک تجهت اجرای طرح های متقاضی استفاده از بودجه عمومی کشور ملی  های اجراییکلیه دستگاه -4 ماده

)یا واحد  متبوع پس از تایید کمیته فنی دستگاه اجراییرا موظفند کلیه مدارک و مستندات زیر دارایی سرمایه ای 

االترین مقام بپایان شهریور ماه هرسال با درخواست  مشابه با وظایف کمیته فنی در دستگاه اجرایی( حداکثر تا

 :از طریق سامانه به دبیرخانه ملی ارسال نمایند ملی دستگاه اجرایی

                                                           
( 23/4/1383هـ مورخ  28437ت//20637به شماره  هیات وزیران بمصو) ( قانون برنامه و بودجه کشور و آیین نامه تشخیص صالحیت مشاوران23( و )22) به استناد ماده  1

 و اصالحات بعدی آن
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  وسط تتهیه شده  مطالعات توجیهی فنی، اقتصادی، مالی، زیست محیطی، پدافند غیرعامل، اجتماعی و فرهنگیگزارش

 ( این دستورالعمل(3) )موضوع مادهصالح مشاور ذی

  اخذ شده از سازمان حفاظت محیط زیست محیطیمجوز زیست 

 اخذ شده از سازمان پدافند غیرعامل کشور مجوز پدافند غیرعامل 

  ذاری کامل های کثیراالنتشار به منظور واگاجرایی ملی مکلف است نسبت به یک نوبت آگهی عمومی در روزنامهدستگاه

مشارکت با  های کثیراالنتشار به منظور جلبیک نوبت آگهی عمومی دیگر در روزنامهدرصورت عدم وجود متقاضی،  طرح و

نماید، دستگاه اعالم آمادگی ن ،آگهی مذکور دو نوبتنماید. درصورتیکه هیچ متقاضی سرمایه گذاری در بخش خصوصی اقدام 

ارسال  نه ملیدبیرخاجدید را به همراه مطالعات توجیهی برای اخذ مجوز و تامین اعتبار به  یپیشنهادطرح  ،ملی اجرایی

 نماید.

 اربرگ و ک 1کاربرگ شماره  :( این دستورالعمل(1شماره ))ضمیمه  ی تکمیل شده پیوست این دستورالعملکاربرگ ها

 و کاربرگ تعهدنامه برای پیشنهاد اصالح مشخصات اصلی طرح 2تعهدنامه برای طرح جدید و کاربرگ شماره 

اعتبار کامل تأمین نسبت به  1اجرایی ملیهای به تعهد باالترین مقام دستگاه منوط  ،پیشنهادیملی های طرحتامین اعتبار  -1تبصره 

  اجرایی ملی است.های دستگاه منابع بودجه ساالنه در اختیار اساس بر  هاآناجرای  طی دوره ،های مزبورطرح

 به را صل مدارکماده، یک نسخه از ااین موظفند همزمان با ارسال مدارک مورد اشاره در ملی های اجرایی کلیه دستگاه -2 تبصره

 با امضاء اند کرده خود را که از طریق سامانه ارسالپیشنهادی  ملی هایهای مربوط به طرحفایل حاوی نسخه لوح فشرده یکهمراه 

 .دهند تحویلملی به دبیرخانه ملی باالترین مقام دستگاه اجرایی 

این ختیار رابط اپس از تحویل مدارک، براساس شماره پیگیری پرونده که توسط سامانه در می تواند  ملی دستگاه اجرایی -3تبصره 

 گیرد.در جریان روند و مراحل انجام کار قرار  گیرد،دستگاه قرار می

مشاور  ها بایستی توسطاطالعات مربوط به روش ارزیابی و محاسبه شاخص های مالی و اقتصادی مندرج در کاربرگ -4تبصره 

 ارسال شود. EXCELصالح طرح و در قالب فرمت ذی

ربوطه به یا معاون م با امضاء باالترین مقام دستگاه اجرایی ملی کثیراالنتشارهای مرحله درج آگهی در روزنامه 2نتیجه  -5تبصره 

 انضمام آگهی های مزبور برای دبیرخانه ملی ارسال شود.

تواند با می یمل سامانه در دسترس نباشد یا امکان بارگذاری مستندات میسر نگردد، دبیرخانهدرصورتیکه به هر دلیل  -6تبصره 

 د.آور عمله اقدام مقتضی را ب اجرایی ملی تشخیص رییس کمیسیون به استناد مستندات فیزیکی ارسالی از سوی دستگاه

 

ارک و موظفند کلیه مد استانمتقاضی استفاده از بودجه عمومی  استانیهای اجرایی کلیه دستگاه -5 ماده

نی در دستگاه فمستندات زیر را پس از تایید کمیته فنی دستگاه اجرایی متبوع )یا واحد مشابه با وظایف کمیته 

به دبیرخانه  در استان اجرایی( حداکثر تا پایان شهریور ماه هرسال با درخواست باالترین مقام دستگاه اجرایی

 ارسال نمایند: استانی
  وسط تتهیه شده مطالعات توجیهی فنی، اقتصادی، مالی، زیست محیطی، پدافند غیرعامل، اجتماعی و فرهنگی گزارش

 ( این دستورالعمل(3) )موضوع مادهصالح مشاور ذی

  محیطی اخذ شده از سازمان حفاظت محیط زیستمجوز زیست  

 اخذ شده از اداره کل پدافند غیرعامل استان  مجوز پدافند غیرعامل 

                                                           
 ( این دستورالعمل1ضمیمه شماره ) 3مطابق کاربرگ شماره  1
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  اگذاری کامل وهای کثیراالنتشار به منظور مکلف است نسبت به یک نوبت آگهی عمومی در روزنامه استانیدستگاه اجرایی

مشارکت با  های کثیراالنتشار به منظور جلبطرح و درصورت عدم وجود متقاضی، یک نوبت آگهی عمومی دیگر در روزنامه

نماید، دستگاه سرمایه گذاری در دو نوبت آگهی مذکور، اعالم آمادگی نبخش خصوصی اقدام نماید. درصورتیکه هیچ متقاضی 

 استانییرخانه طرح پیشنهادی جدید را به همراه مطالعات توجیهی برای اخذ مجوز و تامین اعتبار به دب استانی،اجرایی 

 ارسال نماید.

 اربرگ و ک 1: کاربرگ شماره ( این دستورالعمل(2)ضمیمه شماره ) کاربرگ های تکمیل شده پیوست این دستورالعمل

 و کاربرگ تعهدنامه برای پیشنهاد اصالح مشخصات اصلی طرح 2تعهدنامه برای طرح جدید و کاربرگ شماره 

 را صل مدارکز اماده، یک نسخه ااین موظفند همزمان با ارسال مدارک مورد اشاره در  استانیهای اجرایی کلیه دستگاه -1تبصره 

م دستگاه اجرایی باالترین مقا خود را با امضاءپیشنهادی استانی های های مربوط به طرحفایل حاوینسخه لوح فشرده  یکهمراه  به

 .دهند تحویل استانیبه دبیرخانه  استانی

انی یا معاون مربوطه به با امضاء باالترین مقام دستگاه اجرایی است کثیراالنتشارهای مرحله درج آگهی در روزنامه 2نتیجه  -2تبصره 

 انضمام آگهی های مزبور برای دبیرخانه استانی ارسال شود.

پیشنهادی آن ها  آن دسته از دستگاه های اجرایی ملی که فاقد دستگاه اجرایی استانی متناظر هستند، در صورتی که طرح -3تبصره 

ضمیمه شماره  تکمیل شدهکاربرگ های  منضم بهبا درخواست باالترین مقام دستگاه اجرایی ، می توانند جزء طرح های استانی است

 دام نمایند.به پیشنهاد آن به دبیرخانه استانی اق ، نسبتمستندات موضوع این مادهمدارک و  همراهبه  دستورالعمل ( این1)

 

بیش  دنبای لاین دستورالعم 5و  4موضوع مواد مجوزهای صدور تهیه کلیه مدارک، مستندات و از تاریخ  –6ماده 

 باشد.سپری شده  از دو سال

 

اساس  بر بایدمنابع  سایر و از محل منابع عمومیپیشنهادی ملی/ استانی های اعتبار مورد نیاز طرح -7ماده 

محاسبه منتج از شاخص های ابالغی سازمان،  1تعدیل ضریببا در نظر گرفتن در صورت نیاز آخرین فهارس بهاء و 

 گردد.درج ی موضوع این دستورالعمل هاو در کاربرگ

 

جم تغییر عنوان طرح، هدف کمی طرح، حشامل ای های سرمایههای تملک داراییمشخصات اصلی طرح -8ماده 

جه سنواتی در بود مشخصات فنیعملیات، عنوان دستگاه اجرایی، سال شروع، سال خاتمه، اعتبارات، محل اجرا و 

 گردد.درج میموضوع این دستورالعمل  کارگروه استانی /ها منطبق با مصوبات کمیسیونو موافقتنامه
 هب تغییر عنوان طرح، هدف کمی طرح، حجم عملیات، محل اجرا و مشخصات فنیاصالح مشخصات اصلی طرح شامل  -1تبصره 

 این دستورالعمل های جدیدطرح با رعایت شرایط و مراحلموظف است ملی/ استانی دستگاه اجرایی  و دگردمیمنزله طرح جدید تلقی 

 نماید.اقدام 

گردد و نیازمند دریافت مجدد مینطرح جدید تلقی  ( عالوه بر تغییرات فهارس بهاء به منزله%15) تا سقفافزایش اعتبارات  -2تبصره 

 ح زیر است:شایان ذکر است میزان اعتبارات پایه برای اعمال افزایش عنوان شده، به شر. نیستمجوز موضوع این دستورالعمل 

انون بودجه سال جاری به اضافه اعتبارات مصوب سال های آتی طرح در ققانون بودجه میزان اعتبارات مصوب طرح در "

 . "سال جاری منهای میزان تخصیص اعتبارات طرح در سال جاری
                                                           

 15/9/1382مورخ  73073/101ها موضوع بخشنامه شماره به استناد دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان 1
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( عالوه بر تغییرات %30( عالوه بر تغییرات فهارس بهاء تا سقف )%15های ملی، افزایش اعتبارات بیش از )طرحدر خصوص  -3تبصره 

توسط کمیسیون،رییس سازمان و تأیید رتبط م، به پیشنهاد معاون بخشی این ماده 2فهارس بهاء با رعایت اعتبارات پایه تبصره 

 دبیرخانه ملی ابالغ می گردد.

برای طرح های ملی و بیش از سقف مندرج این ماده  3درخواست افزایش اعتبارات طرح بیش از سقف مندرج در تبصره  –4تبصره 

گردد و نیازمند دریافت مجدد مجوز موضوع این دستورالعمل به منزله طرح جدید تلقی میبرای طرح های استانی، این ماده  2در تبصره 

موضوع این دستورالعمل، به امضاء باالترین مقام دستگاه اجرایی ملی/ استانی  زصدور مجو است. در این موارد می بایست درخواست

دبیرخانه ملی/ استانی به انضمام گزارشات بهنگام شده مالی و اقتصادی طرح و کاربرگ های تکمیل شده پیوست این دستورالعمل به 

 ضرورت ندارد. بهنگام سازی سایر مستندات و دریافت مجدد مجوزهاارسال گردد و 

نیاز به دریافت مجدد مجوز موضوع این  ، مشروط به عدم تغییر سایر مشخصات اصلی طرح،تغییر سال شروع و سال خاتمه -5تبصره 

 .دستورالعمل ندارد

دستورالعمل نیاز به دریافت مجدد مجوز موضوع این  ، مشروط به عدم تغییر سایر مشخصات اصلی طرح،تغییر دستگاه اجرایی –6تبصره 

 ندارد.

 

تملک  اعتبارکل از متوسط  جدید نبایدملی سال اول اجرای هر طرح  تملک دارایی سرمایه ای اعتبار -9 ماده

موردنیاز به  تملک دارایی سرمایه ای اعتبارنسبت کل )یعنی  نیاز آن در مدت زمان اجراد رمو دارایی سرمایه ای

 کمتر باشد. (برحسب سال مدت زمان اجرای طرح
 تملک دارایی سرمایه ای اعتباردرصد کل  30سال اول اجرای هر طرح استانی جدید نباید از  تملک دارایی سرمایه ای اعتبار -تبصره

 مورد نیاز آن کمتر باشد.

 

انتفاعی پیشنهادی مشمول ضوابط آیین نامه اصول سیاست ها و ضوابط موضوع ملی/ استانی طرح های  -10ماده 

شورای اقتصاد( و اصالحات  26/8/1376مورخ  898/34( قانون برنامه و بودجه کشور )مصوبه شماره 3( ماده )7بند )

 خواهد بود.( قانون برنامه و بودجه کشور 33( و )32د )موابه استناد بعدی آن 

 

مسئولیت صحت اطالعات و مطالعات توجیهی به عهده باالترین مقام دستگاه اجرایی است و این امر نافی  -11ماده 

های گویی اطالعات مندرج در کاربرگه اطالعات دقیق و پاسخیدر ارا ،صالحقراردادی مشاور ذی ای ومسئولیت حرفه

 پیوست نخواهد بود.
)در  یند بررسی طرح و یا در دوره اجراآدر هر مرحله از فر صالح،مشاور ذیدر صورت احراز عدم صحت اطالعات و مطالعات  - تبصره

به  کارگروه استانی /درخواست هر یک از اعضاء کمیسیونارسال مشاور با صورت تصویب طرح(، موضوع قصور یا تخلف احتمالی 

توسط  ،نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان به امور های مزبوردبیرخانهدبیرخانه ملی/ دبیرخانه استانی و ارسال آن توسط 

 به هیات تخلفات مشاوران جهت بررسی و اتخاذ تصمیم مقتضی ارجاع خواهد شد. و در صورت تأیید  بررسی مزبورامور 
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کمیسیون  ،پیشنهادیملی خصوص طرح های در  دستورالعملاین موضوعات مربوط به مرجع بررسی  –12 ماده

 :استزیر  با ترکیب اعضای
 رییس کمیسیون(سازمان هماهنگی برنامه و بودجه و اقتصادی  امور معاون( 

  (دبیر و عضو)سازمان  امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصادرییس 

  عضو(سازمان رتبط بخشی مرییس امور معاون بخشی یا( 

 عضو(امور استان ها و مناطق سازمان  رییس( 

  عضو(سازمان  ، مشاورین و پیمانکاراننظام فنی اجراییرییس امور( 

 عضو(سازمان آمایش سرزمین  نظارت و ریزی،رییس امور برنامه( 

  عضو(سازمان  تلفیق بودجههماهنگی و رییس امور( 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، کمیسیون، از  دبیراعضاء با تایید هر یک از در صورت ضرورت، به پیشنهاد  -1 تبصره

نظر برای شرکت در جلسات کمیسیون )بدون حق رأی( و افراد صاحب ،صالحو مشاور ذی اجراییاالختیار و مطلع دستگاه نماینده تام

 .آمدعمل خواهد  هدعوت ب

 جلسات کمیسیون با پیشنهاد دبیر و تایید رییس کمیسیون تشکیل خواهد شد. -2 تبصره

 

 : هستنداعضای کمیسیون ملزم به انجام وظایف به شرح ذیل  – 13 ماده
 ،از دبیرخانه ملی بعد از دریافت یک نسخه از مستندات ، مشاورین و پیمانکاراننظام فنی اجراییامور  و امور بخشی مرتبط -الف

مطالعات توجیهی فنی، اقتصادی، مالی،  و مفاد مندرج در کاربرگ های ارسالیدرخصوص  ،مکتوب خود را اتنظر موظفند

 د.ننمای اعالم ملی به دبیرخانهطرح  رعاملیمحیطی و پدافند غاجتماعی، فرهنگی، زیست

 پیشنهادیملی های طرح بودجهو  منابع مالی تامین درخصوص یگزارش موظف است برنامه و بودجه تلفیقهماهنگی و امور  -ب

ف است مصوبات کمیسیون را پس از ابالغ ظضمنا مو ارائه دهد. شامل سقف اعتبارات قابل تأمین برای طرح های جدید

 دبیرخانه ملی در تنظیم الیحه بودجه کل کشور منظور نماید.

( قانون احکام 32ماده )با در نظرگرفتن پیشنهادی را ملی موظف است طرح های  آمایش سرزمیننظارت و ریزی، امور برنامه -ج

و  و اسناد ملیآمایش سرزمین  ملی جهت گیری هایپنجساله توسعه کشور و  هایبرنامه قوانیندائمی برنامه های توسعه، 

 اعالم نماید. ملیدبیرخانه به  کتباً، مورد بررسی قرار داده و نظرات خود راآمایش سرزمین  استانی

، اعضای کمیسیوننظر تخصصی  و مستندات و دریافتمدارک و بررسی  کنترل ،دریافتپس از  موظف است ملیدبیرخانه  –تبصره

 دهد.، در دستورکار کمیسیون قرار یا اهمیت ها را به ترتیب اولویت دریافتطرح

 

کارگروه ، پیشنهادیاستانی خصوص طرح های در  مرجع بررسی موضوعات مربوط به این دستورالعمل -14 ماده

 :است زیر اعضای ترکیببا  استانی
 (کارگروه رئیس) استان مدیریت و برنامه ریزی سازمان رئیس 

 (عضو) استاندار عمرانی معاون 

 )مدیریت فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان )عضو 

 (عضو) ربطذی شهرستان فرماندار 

 مدیریت و برنامه ریزی استان )دبیرکارگروه( معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان 
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االختیار و از نماینده تاماستانی  ، دبیرخانهاستانی کارگروهاعضاء با تایید رییس هر یک از در صورت ضرورت، به پیشنهاد  -1 تبصره

)بدون حق رأی(  استانی کارگروهنظر در موضوع برای شرکت در جلسات و افراد صاحب صالحمشاور ذی ،استانی مطلع دستگاه اجرایی

 عمل خواهد آورد.هدعوت ب

 تشکیل خواهد شد. کارگروه استانیبا پیشنهاد دبیر و تایید رییس  کارگروه استانیجلسات  -2 تبصره
 

 باشند: ملزم به انجام وظایف به شرح ذیل میاستانی  کارگروهعضای ا -15ماده 
های درخصوص مفاد مندرج در کاربرگ نظرات مکتوب خود را، یک نسخه از مستندات، موظفند اعضای کارگروه بعد از دریافت -الف

طرح به دبیرخانه  رعاملیمحیطی و پدافند غمطالعات توجیهی فنی، اقتصادی، مالی، اجتماعی، فرهنگی، زیستارسالی و 

 اعالم نمایند.استانی 

 :موظف است استانی دبیرخانه -ب

  را به ترتیب اولویت  هاطرحاعضای کمیسیون، نظر تخصصی  و مستندات و دریافتمدارک و بررسی  کنترلدریافت، پس از

 دهد.قرار  کارگروه استانی، در دستورکار یا اهمیت دریافت

 .دبیرخانه استانی موظف است گزارش مصوبات را به دبیرخانه ملی ارسال نماید 

  دستگاه اجرایی بهو ارسال شورای برنامه ریزی و توسعه استان  بهرا  یاستانوه رکارگ هایموظف است مجوزدبیرخانه استانی 

 .دینما ابالغ درخواست کننده

 

 ،«ساختمانو  آالتو تأمین تجهیزات و ماشین ، نگهداریتعمیر» ،«مطالعات»ی با عناوینیهاطرح -16 ماده

تعمیرات اساسی در دوران  بازسازی و» ،«های ناشی از حوادث غیرمترقبهخسارت سازی و بازسازیمقاوم»

( 23نیاز به اخذ مجوز ماده )« بخش دفاعمحرمانه و  هایطرح»و « های تدوین طرح جامعطرح»، «برداریبهره

 . ندارندقانون 
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای  یابا تایید کتبی دبیرخانه شورای امنیت ملی حسب مورد  ،طرح های محرمانه و بخش دفاع -تبصره

 مسلح تعیین می شود.

 

  صورت همزمان ممنوع است.هی با ماهیت مطالعه و اجرا بیهاطرح و اجرای پیشنهاد -17 ماده

 

 د.باشدو سال از تاریخ صدور می ،کارگروه استانی /سوی کمیسیون مدت اعتبار مجوز صادره از -18 ماده

 

ملی های مربوط به طرح های  کاربرگ ( در خصوص1ضمیمه شماره ) ،ماده 18 مشتمل براین دستورالعمل 

 .است استانی پیشنهادیکاربرگ های طرح های ( در خصوص 2ضمیمه شماره )پیشنهادی و 
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 (1ضمیمه شماره )

 کاربرگ های مربوط به

  پیشنهادیملی طرح های 
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 جدید تملک دارایی سرمایه ای  پیشنهاد طرح –1كاربرگ شماره 
 مشخصات کلي طرح

 عنوان طرح:

 بندی دستگاه اجرایي ملي:کد طبقه دستگاه اجرایي ملي:عنوان 

 تاریخ نهایي شدن مطالعات طرح: کد مشاور مطالعات طرح: مشاور مطالعات طرح:

 شهرستان محل اجرای طرح: استان محل اجرای طرح:

 سال آغاز بهره برداری طرح: سال خاتمه طرح: سال شروع طرح:

 زمان بهره برداری از طرح )سال(:مدت  مدت زمان اجرای طرح )سال(:

 فصل طرح در قانون بودجه: امور طرح در قانون بودجه:

 قانون برنامه و بودجه کشور خواهند بود( 32)توضیح: طرح های انتفاعي مشمول ضوابط موضوع ماده  غیر انتفاعي        نوع طرح:   انتفاعي 

 مستقیم ...... نفر                          اشتغال غیر مستقیم ...... نفراشتغال حین اجرا:                   اشتغال 

 اشتغال مستقیم ...... نفر                          اشتغال غیر مستقیم ...... نفر  اشتغال دوران بهره برداری:     

 واحد هدف کمي ......................   مقدار هدف کمي .................         هدف کمي اصلي طرح: 

 توضیحات ضروری در خصوص طرح:

  ( قانون اساسي44سیاستهای کلي اصل چهل و چهارم )اجرای  قانونگروه بندی طرح بر اساس فصل دوم 

 )الصاق مستندات الزامي است( مشمول استثنائات قانون   3گروه   2گروه   1گروه 

 طرح هزینه ها و درآمدهای

 هزینه های قبل از سرمایه گذاری: 
 نوع ارز: .............        نرخ تسعیر ارز: ...... ریال

 میلیون ریال(معادل ..................... ): هزینه ها ........................... )واحد ارز(،  جمع کل ،  هزینه های ارزی:....................... )میلیون ریال(هزینه های ریالي 

 هزینه های سرمایه گذاری: 
 میلیون ریال(معادل ..................... )(: 3( :........................... )واحد ارز(،  جمع کل هزینه ها )2،  هزینه های ارزی )....................... )میلیون ریال(( 1هزینه های ریالي )

 

 ری و نحوه تأمین مالي آن )میلیون ریال(توزیع زماني هزینه های سرمایه گذا

 جمع کل سال های بعدی سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال شروع طرح نحوه تأمین مالي

از محل منابع 
 بودجه عمومي

       

        سایر منابع مالي

 مبلغ ................................ )میلیون ریال(  سهم از کل هزینه های سرمایه گذاری ............ درصد تأمین مالي طرح از محل درآمدهای اختصاصي دستگاه اجرایي:                       
 سرمایه گذاری ............ درصدمیلیون ریال(  سهم از کل هزینه های معادل سهم بخش خصوصي در تأمین هزینه های سرمایه گذاری طرح:                      مبلغ ................................ )

 میلیون ریال(  سهم از کل هزینه های سرمایه گذاری ............ درصدمعادل مبلغ ................................ )         سهم بخش عمومي غیر دولتي در تأمین هزینه های سرمایه گذاری طرح:   
 میلیون ریال(  سهم از کل هزینه های سرمایه گذاری ............ درصدمعادل مبلغ ................................ )   اری طرح:                       سهم بخش تعاوني در تأمین هزینه های سرمایه گذ

 هزینه های دوران بهره برداری طرح: 
 میلیون ریال(معادل ..................... )،  هزینه های ارزی: ........................... )واحد ارز(،  جمع کل هزینه ها: ....................... )میلیون ریال(هزینه های ریالي 

 درآمدهای حاصل از اجرای طرح: ................................ )میلیون ریال(

 ارزش ریالي پیامدهای بیروني طرح

 ثبت طرح: ................................ )میلیون ریال(ارزش ریالي پیامدهای بیروني م

 ارزش ریالي پیامدهای بیروني منفي طرح: ................................ )میلیون ریال(

 شاخص های سودآوری طرح )توضیح: طرح های با توجیه باالی مالي نمي توانند غیر انتفاعي باشند(

 درصد: ............ نرخ تنزیل
 ................................ )میلیون ریال(    منفي    (:   مثبت NPVح )طرکنوني مالي ارزش خالص 

 (: ............ درصدIRRح )طرمالي نرخ بازده داخلي  
 

 ال( ................................ )میلیون ری   منفي    (:   مثبت ENPVح )طرکنوني اقتصادی ارزش خالص 
 (: ............ درصدEIRRح )طراقتصادی نرخ بازده داخلي 

 تأیید توجیهات طرح:
 ندارد       توجیه مالي:                دارد 
 ندارد       توجیه اقتصادی:           دارد 
 ندارد       توجیه فني:                 دارد 
 ندارد       توجیه فرهنگي:           دارد 
 ندارد       توجیه اجتماعي:           دارد 

 تأیید مجوزهای طرح

 ندارد       مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست کشور:      دارد 
 ندارد       مجوز سازمان پدافند غیر عامل کشور:               دارد 

 منتشر نشده       این دستورالعمل(:      منتشر شده  4جذب سرمایه گذار خصوصي )موضوع ماده  مرحله آگهي انتشار 2انتشار 

 گردد.طرح تأیید مي بدینوسیله مطابقت کامل مندرجات کاربرگ فوق با مطالعات توجیهي
 :برداردستگاه بهره مشاور طرح: باالترین مقام دستگاه اجرایي ملي:

 نام و نام خانوادگي باالترین مقام دستگاه بهره بردار: نام و نام خانوادگي: نام و نام خانوادگي:

 تاریخ و امضاء باالترین مقام دستگاه بهره بردار: تاریخ و امضاء: تاریخ و امضاء:
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 تملک دارایی سرمایه ای موجود طرح تغییرات در مشخصات اصلیپیشنهاد   –2 كاربرگ شماره
 مشخصات کلي طرحتغییرات 

 مصوب: موجودعنوان طرح 
 عنوان طرح پیشنهادی:

 کد طرح:

 :موجود عنوان دستگاه اجرایي ملي
 :پیشنهادی عنوان دستگاه اجرایي ملي

 :موجود بندی دستگاه اجرایي مليکد طبقه
 :پیشنهادی بندی دستگاه اجرایي مليکد طبقه

 :موجود مشاور مطالعات طرح
 :پیشنهادی مطالعات طرحمشاور 

 :موجود کد مشاور مطالعات طرح
 :پیشنهادی کد مشاور مطالعات طرح

 :موجود تاریخ نهایي شدن مطالعات طرح
 :پیشنهادی تاریخ نهایي شدن مطالعات طرح

 :موجوداستان محل اجرای طرح 
 استان محل اجرای طرح پیشنهادی:

 :موجودشهرستان محل اجرای طرح 
 اجرای طرح پیشنهادی:شهرستان محل 

 :موجودسال خاتمه طرح  سال شروع طرح:
 سال خاتمه طرح پیشنهادی:

 :موجودسال آغاز بهره برداری طرح 
 سال آغاز بهره برداری طرح پیشنهادی:

 )سال(: موجودمدت زمان اجرای طرح 
 )سال(:پیشنهادی مدت زمان اجرای طرح 

 )سال(: موجود مدت زمان بهره برداری از طرح
 )سال(:پیشنهادی مدت زمان بهره برداری از طرح 

 فصل طرح در قانون بودجه: امور طرح در قانون بودجه:

  غیر انتفاعي        انتفاعي        :موجود نوع طرح
 غیر انتفاعي        :   انتفاعي پیشنهادی نوع طرح

 برنامه و بودجه کشور خواهند بود(قانون  32)توضیح: طرح های انتفاعي مشمول ضوابط موضوع ماده 

 :                   اشتغال مستقیم ...... نفر                          اشتغال غیر مستقیم ...... نفرطرح پیشنهادی اشتغال حین اجرا

 اشتغال غیر مستقیم ...... نفراشتغال مستقیم ...... نفر                            :     طرح پیشنهادی اشتغال دوران بهره برداری

 مقدار هدف کمي .................   واحد هدف کمي ......................         : موجود هدف کمي اصلي طرح
 مقدار هدف کمي .................   واحد هدف کمي ......................     : پیشنهادی هدف کمي اصلي طرح

 :علل تغییرات پیشنهادیتوضیحات ضروری در خصوص 

  ( قانون اساسي44سیاستهای کلي اصل چهل و چهارم )اجرای  قانونگروه بندی طرح پیشنهادی بر اساس فصل دوم 

 )الصاق مستندات الزامي است( مشمول استثنائات قانون   3گروه   2گروه   1گروه 

 پیشنهادی بر اساس تغییرات مورد درخواست هزینه ها و درآمدهای طرح

 هزینه های قبل از سرمایه گذاری: 
 نوع ارز: .............        نرخ تسعیر ارز: ...... ریال

 میلیون ریال(معادل ..................... )،  هزینه های ارزی: ........................... )واحد ارز(،  جمع کل هزینه ها: ....................... )میلیون ریال(هزینه های ریالي 

 هزینه های سرمایه گذاری: 
 میلیون ریال(معادل ..................... )جمع کل هزینه ها:   ،  هزینه های ارزی: ........................... )واحد ارز(،....................... )میلیون ریال(هزینه های ریالي 

 

 توزیع زماني هزینه های سرمایه گذاری و نحوه تأمین مالي آن )میلیون ریال(

 جمع کل سال های بعدی سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال شروع طرح نحوه تأمین مالي

از محل منابع 
 بودجه عمومي

       

        منابع ماليسایر 

 ال(  سهم از کل هزینه های سرمایه گذاری ............ درصدتأمین مالي طرح از محل درآمدهای اختصاصي دستگاه اجرایي:                        مبلغ ................................ )میلیون ری
 میلیون ریال(  سهم از کل هزینه های سرمایه گذاری ............ درصدمعادل مبلغ ................................ )                سهم بخش خصوصي در تأمین هزینه های سرمایه گذاری طرح:      

 سهم از کل هزینه های سرمایه گذاری ............ درصد میلیون ریال( معادل مبلغ ................................ )         سهم بخش عمومي غیر دولتي در تأمین هزینه های سرمایه گذاری طرح:   
 میلیون ریال(  سهم از کل هزینه های سرمایه گذاری ............ درصدمعادل مبلغ ................................ )   سهم بخش تعاوني در تأمین هزینه های سرمایه گذاری طرح:                       

 هزینه های دوران بهره برداری طرح: 
 میلیون ریال(معادل ..................... )(: 3( :........................... )واحد ارز(،  جمع کل هزینه ها )2،  هزینه های ارزی )....................... )میلیون ریال(( 1هزینه های ریالي )

 ................................ )میلیون ریال(درآمدهای حاصل از اجرای طرح: 

 پیشنهادی بر اساس تغییرات مورد درخواست ارزش ریالي پیامدهای بیروني طرح

 ارزش ریالي پیامدهای بیروني مثبت طرح: ................................ )میلیون ریال(

 ................ )میلیون ریال(ارزش ریالي پیامدهای بیروني منفي طرح: ................

 )توضیح: طرح های با توجیه باالی مالي نمي توانند غیر انتفاعي باشند( پیشنهادی بر اساس تغییرات مورد درخواستشاخص های سودآوری طرح 

 : ............ درصدنرخ تنزیل
 ................................ )میلیون ریال(    منفي    (:   مثبت NPVح )طرکنوني مالي ارزش خالص 

 (: ............ درصدIRRح )طرمالي نرخ بازده داخلي  
 

 ................................ )میلیون ریال(    منفي    (:   مثبت ENPVح )طرکنوني اقتصادی ارزش خالص 
 درصد(: ............ EIRRح )طراقتصادی نرخ بازده داخلي 

 تأیید توجیهات طرح:
 ندارد       توجیه مالي:                دارد 
 ندارد       توجیه اقتصادی:           دارد 
 ندارد       توجیه فني:                 دارد 
 ندارد       توجیه فرهنگي:           دارد 
 ندارد       توجیه اجتماعي:           دارد 
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 پیشنهادی بر اساس تغییرات مورد درخواست تأیید مجوزهای طرح

 ندارد       مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست کشور:      دارد 
 ندارد       مجوز سازمان پدافند غیر عامل کشور:               دارد 

 منتشر نشده       این دستورالعمل(:      منتشر شده  4جذب سرمایه گذار خصوصي )موضوع ماده  مرحله آگهي انتشار 2انتشار 

 گردد.طرح تأیید مي بدینوسیله مطابقت کامل مندرجات کاربرگ فوق با مطالعات توجیهي
 :برداردستگاه بهره مشاور طرح: باالترین مقام دستگاه اجرایي ملي:

 نام و نام خانوادگي باالترین مقام دستگاه بهره بردار: نام و نام خانوادگي: نام و نام خانوادگي:

 تاریخ و امضاء باالترین مقام دستگاه بهره بردار: تاریخ و امضاء: تاریخ و امضاء:
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 ملی باالترین مقام دستگاه اجرایی تعهدنامه –3كاربرگ شماره 

 در خصوص پیشنهاد تغییرات در مشخصات اصلي طرح تملک دارایي سرمایه ای موجود، لطفاً در این کاربرگ مشخصات طرح پیشنهادی درج گردد.توضیح: 

 
 

 نمایم:مي مراتب زیر را گواهي و تضمین 2 یا 1براساس مفاد کاربرگ شماره                                          ملي اینجانب                             وزیر/ باالترین مقام دستگاه اجرایي

 مشخصات طرح

 :طرح عنوان

 :اجرایي ملي بندی دستگاهکد طبقه :ملي عنوان دستگاه اجرایي

 :ی طرحمحل اجرا شهرستان :ی طرحاستان محل اجرا

 سال آغاز بهره برداری طرح: سال خاتمه طرح: سال شروع طرح:

 مدت زمان بهره برداری از طرح )سال(: مدت زمان اجرای طرح )سال(:

 مقدار هدف کمي .................   واحد هدف کمي ......................         هدف کمي اصلي طرح: 

 قانون برنامه و بودجه کشور خواهند بود( 32)توضیح: طرح های انتفاعي مشمول ضوابط موضوع ماده  غیر انتفاعي        نوع طرح:   انتفاعي 

 ................................ )میلیون ریال(کل اعتبار طرح: 
  :میلیون ریال(اعتبار طرح از محل منابع بودجه عمومي( ................................ 

  :میلیون ریال(اعتبار طرح از محل سایر منابع( ................................ 

 ..... )میلیون ریال(...........................اعتبار سال شروع طرح: 
  :میلیون ریال(اعتبار طرح از محل منابع بودجه عمومي( ................................ 

  :میلیون ریال(اعتبار طرح از محل سایر منابع( ................................ 

 تعهدات

 خواهد شد. کلیه منابع مالي مورد نیاز طرح، در چارچوب سقف اعتبارات دستگاه تأمین
 زمانبندی اجرای طرح پیشنهادی رعایت خواهد شد.

های در دست اجرا برداری سایر طرحو رعایت زمانبندی اجرا و بهره های دستگاه اجرایي، در تأمین منابع مالي و تحقق به موقع اهدافبا اضافه شدن این طرح به طرح
 ای ایجاد نخواهد شد.خلل و وقفه

 باشد.قانون اساسي مغایرت نداشته و هماهنگ و همراه با قانون مذکور مي 44های کلي اصل قانون اجرای سیاستبا 
 طرح با  جهت گیری های ملي آمایش سرزمین و اسناد ملي و استاني آمایش سرزمین انطباق دارد.

 نمایم.انت ميرا تأیید و اجرای آنها را ضم 3بدین وسیله مندرجات کاربرگ 

 ملي: امضاء باالترین مقام دستگاه اجرایيتاریخ و 
 نام و نام خانوادگي:



13 

 

 

 

 

 

 

 (2ضمیمه شماره )

 کاربرگ های مربوط به 

  پیشنهادیاستانی طرح های 
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 جدید تملک دارایی سرمایه ای  پیشنهاد طرح –1كاربرگ شماره 
 مشخصات کلي طرح

 عنوان طرح:

 :استانبندی دستگاه اجرایي کد طبقه :استانعنوان دستگاه اجرایي 

 تاریخ نهایي شدن مطالعات طرح: کد مشاور مطالعات طرح: مشاور مطالعات طرح:

 شهرستان محل اجرای طرح: استان محل اجرای طرح:

 سال آغاز بهره برداری طرح: سال خاتمه طرح: سال شروع طرح:

 مدت زمان بهره برداری از طرح )سال(: اجرای طرح )سال(:مدت زمان 

 فصل طرح در قانون بودجه: امور طرح در قانون بودجه:

 قانون برنامه و بودجه کشور خواهند بود( 32)توضیح: طرح های انتفاعي مشمول ضوابط موضوع ماده  غیر انتفاعي        نوع طرح:   انتفاعي 

 اشتغال مستقیم ...... نفر                          اشتغال غیر مستقیم ...... نفر            اشتغال حین اجرا:       

 اشتغال مستقیم ...... نفر                          اشتغال غیر مستقیم ...... نفر   اشتغال دوران بهره برداری:    

 مقدار هدف کمي .................   واحد هدف کمي ......................          هدف کمي اصلي طرح:

 توضیحات ضروری در خصوص طرح:

  ( قانون اساسي44سیاستهای کلي اصل چهل و چهارم )اجرای  قانونگروه بندی طرح بر اساس فصل دوم 

 )الصاق مستندات الزامي است( مشمول استثنائات قانون   3گروه   2گروه   1گروه 

 هزینه ها و درآمدهای طرح

 هزینه های قبل از سرمایه گذاری: 
 نوع ارز: .............        نرخ تسعیر ارز: ...... ریال

 میلیون ریال(معادل ..................... )،  هزینه های ارزی: ........................... )واحد ارز(،  جمع کل هزینه ها: ....................... )میلیون ریال(هزینه های ریالي 

 هزینه های سرمایه گذاری: 
 میلیون ریال(معادل ..................... )جمع کل هزینه ها:   ،  هزینه های ارزی: ........................... )واحد ارز(،....................... )میلیون ریال(هزینه های ریالي 

 

 توزیع زماني هزینه های سرمایه گذاری و نحوه تأمین مالي آن )میلیون ریال(

 جمع کل سال های بعدی سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال شروع طرح نحوه تأمین مالي

از محل منابع 
 بودجه عمومي

       

        منابع ماليسایر 

 ال(  سهم از کل هزینه های سرمایه گذاری ............ درصدتأمین مالي طرح از محل درآمدهای اختصاصي دستگاه اجرایي:                        مبلغ ................................ )میلیون ری
 میلیون ریال(  سهم از کل هزینه های سرمایه گذاری ............ درصدمعادل مبلغ ................................ )                سهم بخش خصوصي در تأمین هزینه های سرمایه گذاری طرح:      

 سهم از کل هزینه های سرمایه گذاری ............ درصد میلیون ریال( معادل مبلغ ................................ )         سهم بخش عمومي غیر دولتي در تأمین هزینه های سرمایه گذاری طرح:   
 میلیون ریال(  سهم از کل هزینه های سرمایه گذاری ............ درصدمعادل مبلغ ................................ )   سهم بخش تعاوني در تأمین هزینه های سرمایه گذاری طرح:                       

 هزینه های دوران بهره برداری طرح: 
 میلیون ریال(معادل ..................... )،  هزینه های ارزی: ........................... )واحد ارز(،  جمع کل هزینه ها: ....................... )میلیون ریال(هزینه های ریالي 

 ........... )میلیون ریال(درآمدهای حاصل از اجرای طرح: .....................

 ارزش ریالي پیامدهای بیروني طرح

 ارزش ریالي پیامدهای بیروني مثبت طرح: ................................ )میلیون ریال(

 ارزش ریالي پیامدهای بیروني منفي طرح: ................................ )میلیون ریال(

 )توضیح: طرح های با توجیه باالی مالي نمي توانند غیر انتفاعي باشند(شاخص های سودآوری طرح 

 : ............ درصدنرخ تنزیل
 ................................ )میلیون ریال(    منفي    (:   مثبت NPVح )طرکنوني مالي ارزش خالص 

 (: ............ درصدIRRح )طرمالي نرخ بازده داخلي  
 

 ................................ )میلیون ریال(    منفي    (:   مثبت ENPVح )طرکنوني اقتصادی ارزش خالص 
 (: ............ درصدEIRRح )طراقتصادی نرخ بازده داخلي 

 تأیید توجیهات طرح:
 ندارد       توجیه مالي:                دارد 
 ندارد       توجیه اقتصادی:           دارد 
 ندارد       توجیه فني:                 دارد 
 ندارد       توجیه فرهنگي:           دارد 
 ندارد       توجیه اجتماعي:           دارد 

 تأیید مجوزهای طرح

 ندارد       دارد            :     حفاظت محیط زیست سازمانمجوز از 
 ندارد       :                دارد استانپدافند غیر عامل  اداره کلمجوز 
 منتشر نشده       این دستورالعمل(:      منتشر شده  5مرحله آگهي انتشار جذب سرمایه گذار خصوصي )موضوع ماده  2انتشار 

 گردد.طرح تأیید مي بدینوسیله مطابقت کامل مندرجات کاربرگ فوق با مطالعات توجیهي
 بردار:دستگاه بهره مشاور طرح: :استانباالترین مقام دستگاه اجرایي 

 نام و نام خانوادگي باالترین مقام دستگاه بهره بردار: نام و نام خانوادگي: نام و نام خانوادگي:

 تاریخ و امضاء باالترین مقام دستگاه بهره بردار: تاریخ و امضاء: تاریخ و امضاء:
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 تملک دارایی سرمایه ای موجود طرح تغییرات در مشخصات اصلیپیشنهاد   –2كاربرگ شماره 
 مشخصات کلي طرحتغییرات 

 مصوب: موجودعنوان طرح 
 عنوان طرح پیشنهادی:

 کد طرح:

 :موجودعنوان دستگاه اجرایي استان 
 عنوان دستگاه اجرایي استان پیشنهادی:

 :موجودبندی دستگاه اجرایي استان کد طبقه
 بندی دستگاه اجرایي استان پیشنهادی:کد طبقه

 :موجودمشاور مطالعات طرح 
 مشاور مطالعات طرح پیشنهادی:

 :موجودکد مشاور مطالعات طرح 
 کد مشاور مطالعات طرح پیشنهادی:

 :موجودتاریخ نهایي شدن مطالعات طرح 
 پیشنهادی:تاریخ نهایي شدن مطالعات طرح 

 :موجودشهرستان محل اجرای طرح  استان محل اجرای طرح:
 شهرستان محل اجرای طرح پیشنهادی:

 :موجودسال خاتمه طرح  سال شروع طرح:
 سال خاتمه طرح پیشنهادی:

 :موجودسال آغاز بهره برداری طرح 
 سال آغاز بهره برداری طرح پیشنهادی:

 )سال(: موجودمدت زمان اجرای طرح 
 )سال(:پیشنهادی مدت زمان اجرای طرح 

 )سال(: موجود مدت زمان بهره برداری از طرح
 )سال(:پیشنهادی مدت زمان بهره برداری از طرح 

 فصل طرح در قانون بودجه: امور طرح در قانون بودجه:

  غیر انتفاعي        انتفاعي         موجود نوع طرح
 غیر انتفاعي        :   انتفاعي پیشنهادی نوع طرح

 قانون برنامه و بودجه کشور خواهند بود( 32)توضیح: طرح های انتفاعي مشمول ضوابط موضوع ماده 

 :                   اشتغال مستقیم ...... نفر                          اشتغال غیر مستقیم ...... نفرطرح پیشنهادی اشتغال حین اجرا

 اشتغال مستقیم ...... نفر                          اشتغال غیر مستقیم ...... نفر  :     طرح پیشنهادی برداریاشتغال دوران بهره 

 مقدار هدف کمي .................   واحد هدف کمي ......................       :موجود هدف کمي اصلي طرح
 مقدار هدف کمي .................   واحد هدف کمي ......................   :پیشنهادی هدف کمي اصلي طرح

 :علل تغییرات پیشنهادیتوضیحات ضروری در خصوص 

  ( قانون اساسي44سیاستهای کلي اصل چهل و چهارم )اجرای  قانونگروه بندی طرح پیشنهادی بر اساس فصل دوم 

 )الصاق مستندات الزامي است( مشمول استثنائات قانون   3گروه   2گروه   1گروه 

 پیشنهادی بر اساس تغییرات مورد درخواست هزینه ها و درآمدهای طرح

 هزینه های قبل از سرمایه گذاری: 
 نوع ارز: .............        نرخ تسعیر ارز: ...... ریال

 میلیون ریال(معادل ..................... )،  هزینه های ارزی: ........................... )واحد ارز(،  جمع کل هزینه ها: ریال(....................... )میلیون هزینه های ریالي 

 هزینه های سرمایه گذاری: 
 میلیون ریال(معادل ..................... )،  هزینه های ارزی: ........................... )واحد ارز(،  جمع کل هزینه ها: ....................... )میلیون ریال(هزینه های ریالي 

 

 توزیع زماني هزینه های سرمایه گذاری و نحوه تأمین مالي آن )میلیون ریال(

 جمع کل سال های بعدی سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال شروع طرح نحوه تأمین مالي

از محل منابع 
 بودجه عمومي

       

        سایر منابع مالي

 درصدال(  سهم از کل هزینه های سرمایه گذاری ............ تأمین مالي طرح از محل درآمدهای اختصاصي دستگاه اجرایي:                        مبلغ ................................ )میلیون ری
 میلیون ریال(  سهم از کل هزینه های سرمایه گذاری ............ درصدمعادل سهم بخش خصوصي در تأمین هزینه های سرمایه گذاری طرح:                      مبلغ ................................ )

 میلیون ریال(  سهم از کل هزینه های سرمایه گذاری ............ درصدمعادل مبلغ ................................ )         سهم بخش عمومي غیر دولتي در تأمین هزینه های سرمایه گذاری طرح:   
 کل هزینه های سرمایه گذاری ............ درصدمیلیون ریال(  سهم از معادل مبلغ ................................ )   سهم بخش تعاوني در تأمین هزینه های سرمایه گذاری طرح:                       

 هزینه های دوران بهره برداری طرح: 
 میلیون ریال(معادل ..................... )،  هزینه های ارزی: ........................... )واحد ارز(،  جمع کل هزینه ها: ....................... )میلیون ریال(هزینه های ریالي 

 درآمدهای حاصل از اجرای طرح: ................................ )میلیون ریال(

 پیشنهادی بر اساس تغییرات مورد درخواست ارزش ریالي پیامدهای بیروني طرح

 ارزش ریالي پیامدهای بیروني مثبت طرح: ................................ )میلیون ریال(

 ي منفي طرح: ................................ )میلیون ریال(ارزش ریالي پیامدهای بیرون

 )توضیح: طرح های با توجیه باالی مالي نمي توانند غیر انتفاعي باشند( پیشنهادی بر اساس تغییرات مورد درخواستشاخص های سودآوری طرح 

 : ............ درصدنرخ تنزیل
 ................................ )میلیون ریال(    منفي    (:   مثبت NPVح )طرکنوني مالي ارزش خالص 

 (: ............ درصدIRRح )طرمالي نرخ بازده داخلي  
 

 ................................ )میلیون ریال(    منفي    (:   مثبت ENPVح )طرکنوني اقتصادی ارزش خالص 
 ........ درصد(: ....EIRRح )طراقتصادی نرخ بازده داخلي 

 تأیید توجیهات طرح:
 ندارد       توجیه مالي:                دارد 
 ندارد       توجیه اقتصادی:           دارد 
 ندارد       توجیه فني:                 دارد 
 ندارد       توجیه فرهنگي:           دارد 
 ندارد       توجیه اجتماعي:           دارد 
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 پیشنهادی بر اساس تغییرات مورد درخواست تأیید مجوزهای طرح

 ندارد       دارد             حفاظت محیط زیست:     سازمانمجوز از 
 ندارد       :                دارد استانپدافند غیر عامل  اداره کلمجوز 
 منتشر نشده       این دستورالعمل(:      منتشر شده  5مرحله آگهي انتشار جذب سرمایه گذار خصوصي )موضوع ماده  2انتشار 

 گردد.طرح تأیید مي بدینوسیله مطابقت کامل مندرجات کاربرگ فوق با مطالعات توجیهي
 بردار:دستگاه بهره مشاور طرح: :استانباالترین مقام دستگاه اجرایي 

 نام و نام خانوادگي باالترین مقام دستگاه بهره بردار: نام و نام خانوادگي: نام و نام خانوادگي:

 تاریخ و امضاء باالترین مقام دستگاه بهره بردار: تاریخ و امضاء: تاریخ و امضاء:
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 استاندار تعهدنامه –3كاربرگ شماره 

 دد.توضیح: در خصوص پیشنهاد تغییرات در مشخصات اصلي طرح تملک دارایي سرمایه ای موجود، لطفاً در این کاربرگ مشخصات طرح پیشنهادی درج گر

 
 

 نمایم:مي مراتب زیر را گواهي و تضمین 2 یا 1براساس مفاد کاربرگ شماره                                                                          استاندار استاناینجانب                             

 مشخصات طرح

 :استاني اجرایيعنوان دستگاه  :طرح عنوان

 محل اجرا: شهرستان :استاني اجرایي  بندی دستگاهکد طبقه

 سال آغاز بهره برداری طرح: سال خاتمه طرح: سال شروع طرح:

 مدت زمان بهره برداری از طرح )سال(: مدت زمان اجرای طرح )سال(:

 مقدار هدف کمي .................   واحد هدف کمي ......................         هدف کمي اصلي طرح: 

 قانون برنامه و بودجه کشور خواهند بود( 32)توضیح: طرح های انتفاعي مشمول ضوابط موضوع ماده  غیر انتفاعي        نوع طرح:   انتفاعي 

 . )میلیون ریال(...............................کل اعتبار طرح: 
  :میلیون ریال(اعتبار طرح از محل منابع بودجه عمومي( ................................ 

  :میلیون ریال(اعتبار طرح از محل سایر منابع( ................................ 

 ................................ )میلیون ریال(اعتبار سال شروع طرح: 
  :میلیون ریال(اعتبار طرح از محل منابع بودجه عمومي( ................................ 

  :میلیون ریال(اعتبار طرح از محل سایر منابع( ................................ 

 تعهدات

 کلیه منابع مالي مورد نیاز طرح، در چارچوب سقف اعتبارات دستگاه تأمین خواهد شد.
 اجرای طرح پیشنهادی رعایت خواهد شد.زمانبندی 

های در دست اجرا برداری سایر طرحو رعایت زمانبندی اجرا و بهره های دستگاه اجرایي، در تأمین منابع مالي و تحقق به موقع اهدافبا اضافه شدن این طرح به طرح
 ای ایجاد نخواهد شد.خلل و وقفه

 باشد.قانون اساسي مغایرت نداشته و هماهنگ و همراه با قانون مذکور مي 44کلي اصل های با قانون اجرای سیاست
 طرح با  جهت گیری های ملي آمایش سرزمین و اسناد ملي و استاني آمایش سرزمین انطباق دارد.

 نمایم.را تأیید و اجرای آنها را ضمانت مي 3بدین وسیله مندرجات کاربرگ 

 :استاندارامضاء  تاریخ و
 نام و نام خانوادگي:




