پروژه مدیریت ارتباطات شهروندی

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبي
شناسنامه فرآیند
تاریخ مستند سازی31/19/11 :

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبي-

کد فرایندKHJ/030/320/1-1 :

مدیریت امالک و حقوقي
 .1عنوان فرایند :واگذاری زمین از طریق ماده  22الحاقي به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت(تفریحي و توریستي)
 .2متصدی فرایند :اداره واگذاری – مدیریت امالک
 .3واحد های مرتبط در فرایند :اداره واگذاری – مدیریت امالک
 .4ورودی های فرایند:

 )9خروجی های فرایند:

 )1موافقتنامه اصولي
 )2طرح و اعتبار مصوب صادرشده از مرجع ذیربط

انعقاد قرارداد

 .5مشتری های فرایند:
بخش خصوصي و نهادهای دولتي

 .6زمان مطلوب فرایند :کمتر از  2ماه
 .7فرمهای مورد استفاده در فرایند:
 .8مستندات قانونی اجرای فرایند :ماده  22الحاقي به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت(تفریحي و توریستي)
 .9نوع فن آوری مورد استفاده در اجرای فرایند
دارای نرم افزار تخصصی است ☐

 .11اجرای فرایند
کل فرایند قابل انجام است ☐

سطح انجام بهصورت غیرحضوری:

قابللا انمللام بهصللورت غیرحضللوری توسللط در سطح اطالعرساني الکترونیکي ☐
تکمیل فرمهای مورد عمل بهصورت الکترونیکي ☐
شهروند :بله ☐ خیر ☐

بخشي از فرایند قابل انجام است ☐
قابل انجام نیست ☐

انجام فرایند بهصورت کامال الکترونیکي و غیرحضوری ☐

نام نرمافزارها :

قابل انجام از طریق پیشخوان ☐

مدیر سازمان

تدوین کننده
محمد هادی خراشادیزاده
1931/11/...

مهدی جعفری
مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبي

کمیته فنی پروژه مدیریت ارتباط شهروندی
دادخدا آهني
1931/11/11

پروژه مدیریت ارتباطات شهروندی

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبي

 مراحا انمام فرایند
فرآیند واگذاری زمین از طریق ماده  22الحاقي به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت(تفریحي و توریستي)
ردیف

مسئولیت

شرح فعالیت

KHJ/030/320/1-1

مدت

مرحله

زمان

بعد

نمودار ساده

انتشار فراخوان عمومي(شرایطي و اقساطي) در جراید کثیراالنتشار
{ -تنها کساني که دارای موافقت اصولي و طرح بودجهه مصهوب هسهتند
مي توانند در این فراخوان شرکت کنند.
1

 برای غیردولتي ها قیمت کارشناسی روز داده مي شود با شهرایط 21تا  22درصد پیش پرداخت و مابقي هم در اقساط  12الي  21ساله

بانک زمین و روابط عمومي

-

2

 برای دولتي ها قیمت تمام شده روز داده مي شود. زمین واگذارشده از طریق ماده  22الحاقي بهه قهانون تنظهیم بخشهي ازمقررات مالي دولت شامل کاربری توریستی و تفریحی مي باشد}.
دریافت مدارک
{مدارک شامل موارد زیر هستند:
)1موافقتنامه اصولي
) 2طرح و اعتبار مصوب صادرشده از مرجع ذیربط(برای زمهین تفریحهي و
توریستي باید موافقتنامه اصهولي از طهر سهازمان میهراو و گردشه ری
صادر شده باشد)
)9برای شرکت کنندگان بخش خصوصي :مدارک شناسایي
 )1برای شرکت کنندگان دولتي یا گروهي :نامه رسمي معرفي نماینده}

روابط عمومي

 1ماه

9

9

تشکیل جسه بازگشایي پاکات و انتخاب برنده بهر اسهاس طهرح اعتبهار و
اعالم برنده مزایده و ثبت در صورتجلسه

روابط عمومي

1

1

1

تشکیل پرونده با مدارک فوق الذکر و مدارک فراخوان و کپي شناسنامه و
کارت ملي و ارسال پرونده به امور مالي

اداره واگذاری

1

2

2

6

2

7
8

تعیین اقساط و زمانبندی تقسیط و دریافت تضامین الزم از برنده از جمله
چک و سفته
{در این مرحله پیش پرداخت باید انجام شود و نیز تضهامین پرداختههای
بعدی دریافت شود}.

اداره امور مالي

2

6

دریافت فیش پرداخت از متقاضي :ارسال اعالم وصول یا عدم وصهول کهل
مبلغ و یا اقساط به اداره واگذاری

اداره امور مالي

2

7

-

-

اداره واگذاری

2

عدم پرداخت مبلغ از طر متقاضي :ارسال عدم وصول به اداره واگذاری
پرداخت مبلغ از طر متقاضي :ارسال وصول به اداره واگذاری
دریافت اعالم وصول انعقاد قرارداد

مدیر سازمان

تدوین کننده
محمد هادی خراشادیزاده
1931/11/...

مهدی جعفری
مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبي

پایان
8
پایان
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