
 

 

 "دولت یدر طرح ها و پروژه ها یخصوص- یمشارکت عموم یراهبر "خدمت بیانیه

 

 مقدمه-1

 مكانيزمی است که در آن بخش  "دولت یهاها و پروژهدر طرح یخصوص- یمشارکت عموم"خدمت خدمت:  فیتعر

عمومی )دولت و سایر نهادهای حكومتی( به منظور تأمين خدمات زیربنایی )اعم از آب و فاضالب، سالمت، آموزش، 

بخش عمومی و  ينقراردادی ب یهای بخش خصوصی )اعم از دانش، تجربه و منابع مالی( طورزش و...( از ظرفيت

افزایی منابع و تخصص هر دو بخش در ارائه خدمات بخش خصوصی به منظور تسهيم ریسك، مسئوليت، منافع و هم

 شیو پا یاستان به  نظارت ، راهبر یزیرو برنامه تیریسازمان مدخدمت  نیا ی. طدینمایزیربنایی استفاده م

 یمبنا بر وژهپر تحویلو  خاتمه نماز تا حطر توسعهو  زیسادهماآ مرحلهاز  خصوصی عمومی کترمشا یهاوژهپر

 خصوصی بخشو  ارانسرمایهگذ معمو به نبخشيد گاهیو آ هاوژهپر مالی تامين یچالشها بر رتنظا، ملی راتمقر

 .پردازدیم لتدو اریگذوا قابل نیاعمر یهاوژهپردر  کترمشا ایبر لتیدوغير عمومیو 

 استان تهران ییاجرا یها: دستگاهرندگانيت گخدم یمعرف 

 وره و ارائه مشا یهيو توج یجلسات آموزش یبرگزار ،یمكاتبات ادار : به صورترندهيگانجام تعامالت با خدمت نحوه

 یو تلفن یبه صورت حضور ییو راهنما

 به ين عملكرد کلی در پایان هر سالنای طی سال و همچبه صورت دورهگزارش نتایج حاصله : یدهنحوه گزارش 

 شود.و در وب سایت سازمان بارگذاری میارسال شده  سازمان برنامه و بودجه کشوربه صورت مكتوب 

 ندیفرا یثربخشا شیافزا نيو همچن یآن با الزامات قانون قياز منظر تطب ندیفرا انهيسال یبررس: ندیفرا ینيبازب نحوه 

 .ردیپذیصورت م یاقدامات اصالح فیو تعر ینظرات کارشناس یآورپس از جمع

 

 هدف-2

 "یمقاومت برنامه اقتصاد شبرديپ كپارچهی یابیو ارز شیپا"است که ارائه خدمت  نیسطح خدمت اتوافقنامه  نیهدف از ا

 یزیرو برنامه تیریسازمان مد"مربوطه توسط  یمناسب و با دانش و آگاه ییبا دقت باال، سرعت مطلوب، پاسخگو

 .رديمورد توافق قرار گ "استان ییاجرا یهادستگاه" یبرا "استان تهران

 

 مسئولیت-3

 و مقررات : نيارائه خدمت براساس قوان  

 (7لت)دومالی رات مقراز تنظيم بخشی ن به قانواد مواز برخی ق لحان ا( قانو72ده )ما  



 

 ده ماه و آتكميل شدم، نيمه تما، جدیدای سرمایهی هاییداراتملك ی هاحطراری گذوایط العمل شرراستود

 3131ب ( مصو7لت )دومالی رات مقرازتنظيم بخشی ن قانو 72ده ماع لتی موضودوبه بخش غيرداری برهبهر

 سالمی رای امجلس شو

 ره به شماد قتصارای امصوبه شوت صالحال اعماابا  6/4/3136رخ مو 605785ره به شماد قتصارای امصوبه شو

 76/6/3135رخ مو 3147638

 رندهيسازمان در قبال خدمت گ یقانون تيمسئول :  

  ،فرایند یاجرا یمستمر بر چگونگ شیو پا نظارتراهبری 

 

 سازمان و گیرندهخدمت متقابل تعهدات-4

 ان:استان تهر یزیرو برنامه تیریتعهدات سازمان مد 

 های قابل مشارکت با بخش غير دولتیبازدید از پروژه 

 هاهای تصميم به واگذاری پروژهموثر برگزارشو نظارت  دقيق بررسی 

 های اجرایی جهت تسهيل در اجرای فرآیندتوجيهی، راهنمایی وکمك به دستگاههای نشست 

 رندهيخدمت گ تعهدات : 

 وزرسانی اطالعات به صورت رير دولتی در ابتدای هر سال و بهای قابل مشارکت با بخش غاعالم اطالعات پروژه

 مكرر

  تهيه گزارش تصميم به واگذاری و ارسال به سازمان و کارگروه واگذاری 

  برگزاری جلسه کارگروه واگذاری 

   روز کاری پس از تایيد گزارش تصميم به واگذاری توسط کارگروه  38شروع فرایند انتخاب سرمایه گذار ظرف

 واگذاری

  تهيه اسناد و انتشار فراخوان 

  پروژه فراهم نمودن امكان بازدید از 

  ی گزارشهای داراارسال گزارش عملكرد در خصوص پيشرفت فرایند واگذاری به سازمان) شامل گزارش پروژه 

 ( …های در مرحله فراخوان، قرارداد وتصميم به واگذاری، پروژه

 و استثناها:  طیراش- 

 حل و فصل تناقضات و جبران عدم ارائه خدمت:  ندیفرآ 

 جلسات داخلی معاونتطرح در : حل و فصل تناقضات 

 



 

 هاپرداخت و هاهزینه-5

 باشد.ارائه خدمت به صورت رایگان می

 

 دعملکر دوره-6

 . دارد اعتبار ،دیده استنگر صادر آن حيهالاص که زمانی تا خدمت سطح توافقنامه این

 

 توافقنامه خاتمه-7

 توافقنامه خاتمه موضوع قبلی اطالع با ،گيرد قرار نظر مد توافقنامه خاتمه ضرورت سازمان رئيس تشخيص به چنانچه

 .گرددمی اعالم

 

 

 

 عالءالدین ازوجی

 رئیس سازمان

 


