نام دستگاه اجرايي :سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان هاي استاني تابعه
نام دستگاه مادر :سازمان برنامه و بودجه كشور

 -4مشخصات خدمت

شرح خدمت

اطالع رسانی قوانین ،آئیننامهها و دستورالعملهای مربوط به مشارکت بخش عمومی و خصوصی در طرحهای
عمرانی و سرمایهگذاری زیرساختی -ارائه پروژههای قابل واگذاری به سرمایهگذارن بخش خصوصی ،نظارت بر حسن
اجرای دستورالعملها و انجام مراحل واگذاری پروژهها ،هماهنگی ،راهبری ،نظارت و پاسخگویی به استعالمات و
ابهامات در مراحل مختلف واگذاری پروژه ،ارائه گزارش واگذاری استان

نوع خدمت

خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به كسب و كار ()G2B
خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي()G2G

ماهیت خدمت
سطح خدمت
رويداد مرتبط با:

حاكمیتي
ملي
آموزش
تولد
تاسیسات شهري
تقاضاي گیرنده خدمت
تشخیص دستگاه

نحوه آغاز خدمت
مدارک الزم براي انجام
خدمت
قوانین و مقررات باالدستي

متوسط مدت زمان ارايه خدمت:

تصديگري
استاني

شهري
تامین اجتماعي

روستايي
ثبت مالکیت
ساير
وفات

استفاده از تمام ظرفیتهای قانونی مربوط به واگذاری پروژههای تملک داراییهای سرمایهای به بخش غیردولتی

 10000خدمت گیرندگان در:
حداقل يک ساعت در هر مراجعه
يکبار براي همیشه
مبلغ(مبالغ)

ماه

فصل

سال

براي هر نفر  5بار در:
شماره حساب (هاي) بانکي

ماه

فصل

سال

پرداخت بصورت الکترونیک

در
مرحله
درخوا
ست
خدمت

در مرحله اطالع رساني خدمت

صفر ريال
آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکي بودن همه يا بخشي از آن
سايت رسمي سازمان مديريت و برنامهريزي استان آذربايجانشرقي -پورتال میز خدمت – لینک مربوط به « اطالعرساني پروژههاي مشاركتي
عمومي -خصوصي در طرحهاي عمرانيوسرمايهگذاري زيرساخت»
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکي بودن همه يا بخشي از آن :سامانه ساترا ()-azsh.ir/satra.pbo/ http:
رسانه ارتباطي خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه كاربردي)
اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونیکي
ارسال پستي
پست الکترونیک
پیام كوتاه
تلفن گويا يا مركز تماس
ساير(باذكرنحوه دسترسي)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غیرالکترونیکي
ملي
جهت احراز اصالت مدرک
استاني
نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
شهرستاني
ساير :برگزاري جلسات توجیهي
تلفن همراه (برنامه كاربردي)
اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونیکي
ارسال پستي
پست الکترونیک

ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

 -6نحوه دسترسي به خدمت

تواتر
تعداد بار مراجعه حضوري
هزينه ارايه خدمت(ريال) به
خدمت گیرندگان

بخش غیر دولتي
دستگاههاي اجرايي

منطقه اي
كسب و كار
مالیات
سالمت
مدارک و گواهینامهها
بازنشستگي
ازدواج
بیمه
رخداد رويدادي مشخص
فرارسیدن زماني مشخص
ساير :در زمان تصويب در كارگروه واگذاري استان
_
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آمار تعداد خدمت گیرندگان

نوع مخاطبین

 -3ارائه دهنده
خدمت

 -1عنوان خدمت :اطالعرساني پروژههاي مشاركتي عمومي -خصوصي در
طرحهاي عمرانيو سرمايهگذاري زيرساخت

 -2شناسه خدمت 10011724000

مرحله تولید خدمت
(فرايند داخل دستگاه يا
ارتباط با ديگر دستگاه
ها )
 -9عناوين فرايندهاي
خدمت

نام سامانه هاي ديگر

غیرالکترونیکي

تلفن همراه (برنامه كاربردي)
ارسال پستي
پیام كوتاه

اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونیک
تلفن گويا يا مركز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوين مشابه دفاتر پیشخوان
ساير(باذكرنحوه دسترسي)
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
ساير :جلسات كارگروه واگذاري
فیلدهاي موردتبادل

مراجعه به دستگاه:
ملي
استاني
شهرستاني
استعالم
استعالم الکترونیکي
غیر
الکترونیکي

برخط
online

 -7ارتباط خدمت با ساير سامانه ها
(بانکهاي اطالعاتي) در دستگاه

درمرحله ارائه خدمت

الکترونیکي

كتب و مستندات مکتوب

ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

غیرالکترونیکي

ذكر ضرورت
مراجعه
حضوري

الکترونیکي

 -1شناخت وضع موجود ( بررسي عملکرد دستگاههاي اجرايي استان در سالهاي پیشین)
 -2هدف گذاري ،احصاء پروژههاي قابل واگذاري و تامین منابع مورد نیاز
 -3تصويب پروژههاي قابل واگذاري در كارگروه واگذاري استان
 -4نظارت بر حسن اجراي دستورالعملها و آئیننامههاي واگذاري

دستهاي
()Batch

غیرالکترونیکي

تلفن گويا يا مركز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوين مشابه دفاتر پیشخوان
ساير(باذكرنحوه دسترسي)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملي
جهت احراز اصالت مدرک
استاني
نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
شهرستاني
ساير:
اينترانتي (مانند اينترانت داخلي دستگاه يا) ERP
اينترنتي (مانند درگاه دستگاه)
ساير (باذكرنحوه دسترسي)
پست الکترونیک

ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

پیام كوتاه

 -10نمودار ارتباطي فرايندهاي خدمت
شروع

احصاء داده های مربوط به عملکرد
دستگاههای اجرایی استان

شناخت وضع موجود ،هدف گذاری  ،احصاء پروژههای
قابل واگذاری و تامین منابع مورد نیاز

تصویب پروژه های قابل واگذاری در
کارگروه واگذاری پروژهها

نظارت بر حسن اجرای دستورالعملها و
آئیننامههای واگذاری و واگذاری پروژه ها

نام و نام خانوادگي تکمیل كننده فرم :ساناز تلیسچي امیرخیز تلفن04133394311:

پست الکترونیک:

واحد مربوط :معاونت توسعه و برنامه ريزي

