اصالح فرایندها
ردیف

عنوان خدمت

کد خدمت

معيارهاي ارزیابي بهبود خدمت()1

واحد

قبل از بهبود

واگذاري و پيمان و

قبال خرید و فروش بصورت دستي و کاغذ انجام ميشد و صرف هزینه و

رسيدگي

زمان براي متقاضيان دربرداشت

بعد از بهبود

مستندات و شواهد

• انتخاب بين پيشنهاد دهندگان قيمت و واگذاري اراضي یا واحدها به
فروش زمين به اشخاص
1

حقيقي و حقوقي در

تعيين قيمت توسط اعضاء هيئت مدیره شرکت به
15021700100

محدوده شهرهاي جدید

دليل -:سهولت در کار ارباب رجوع و کمک به
اقتصاد آنها-.تسهيل در شرایط و روند واگذاري

الحاقيه ها توسط شرکت عمران-2-تکميل ابنيه -

واگذاري واحدهاي
2

ساخته شده در

• کاهش مصرف کاغذ
• صرفه جوئي در زمان و هزینه متقاضيان

قيمت تمام شده توسط واحد فني اجرایي-ابالغ

محدوده شهرهاي

بيشترین قيمت پيشنهاد
• افزایش نظام سالمت اداري

سامانه ستاد ایران لينک در سایت شرکت

محوطه سازي -انشعابات و ...توسط انبوه ساز-3-
15011701000

درخواست متقاضي جهت تحویل واحدها-4-
معرفي متقاضي به بانک جهت دریافت کارت قسط-

جدید (مختص توابع)

مسکن مهر و پيمان و

وجود نواقص و مشکالت در معيارهاي ارزیابي

رسيدگي

رفع نواقص و مشکالت در معيارهاي ارزیابي ذکر شده با اجراي سامانه
ستاد ایران

تسویه نهایي آورده متقاضي توسط واحدمالي
• مشکالت پيش از تصویب طرح هاي آماده سازي

مسکن مهر-تحویل واحد به متقاضي

 )1عدم وجود طرح وبرنامه مشخص در راستاي استفاده بهينه از اراضي
 )2عدم امکان تفکيک و واگذاري اراضي

تهيه طرح هاي آماده
3

سازي اراضي در
محدوده شهرهاي

استخدام مشاور براساس وضعيت مکاني شهر-
15021702100

وضعيت توپوگرافي و جمع آوري و هدایت آبهاي

 )3ابهام در نحوه اجراي معابر اصلي و فرعي
شهرسازي و معماري

سطحي

جدید (مختص توابع)

برطرف نمودن نيازهاي معيشتي ،اجتماعي و فرهنگي در مناطق داراي

 )4عدم امکان اجراي تأسيسات زیربنایي به دليل مشخص نبودن رقم نهایي اسکان  -برنامه ریزي براي انعقاد قراردادهاي مربوط به ارزش  243ميليارد
خيابان ها ومعابر

تومان

 )5عدم امکان شروع هرگونه عمليات عمراني به دليل نبود طرح ها و نقشه
هاي اجرایي دقيق
• مشکالت پيش از تصویب طرح هاي آماده سازي
 )1عدم وجود طرح وبرنامه مشخص در راستاي استفاده بهينه از اراضي
 )2عدم امکان تفکيک و واگذاري اراضي

آماده سازي اراضي در
4

محدوده شهرهاي

15021702101

جدید (مختص توابع)

زمان بندي پيشرفت انجام پروژه هاي روبنایي و
زیربنایي

 )3ابهام در نحوه اجراي معابر اصلي و فرعي
شهرسازي و معماري

 )4عدم امکان اجراي تأسيسات زیربنایي به دليل مشخص نبودن رقم نهایي
خيابان ها ومعابر
 )5عدم امکان شروع هرگونه عمليات عمراني به دليل نبود طرح ها و نقشه
هاي اجرایي دقيق
• مشکالت پيش از تهيه طرح جامع
 )1عدم برنامه ریزي جامع و گسترده درخصوص افق شهر و خدمات مورد
نياز آن
 )2عدم اطالع دقيق از نوع کاربري ها در سطح شهر
 )3عدم توزیع مناسب کاربري ها و سرانه هاي عمومي

تهيه و تصویب طرح
5

هاي جامع شهرهاي
جدید (مختص ستاد و
توابع)

(خدمات،فرهنگي،آموزشي و )...در سطح شهر

برنامه ریزي هوشمند و تعيين چشم انداز شهري به
15021703100

همراه آسيب شناسي و پيشنهاد براي هدف گذاري
کالن شهر

شهرسازي و معماري

 )4عدم امکان حفاظت از اراضي تحت مالکيت شرکت هاي عمران شهرهاي
جدید
 )5بروز مغایرت هاي اساسي در واگذاري قطعات با توجه به تغييرات ایجاد
شده در نوع کاربري ها و برخورد سليقه اي مدیریت ها
 )6بروز تخلفات گسترده در مباحث شهرسازي و معماري و ساخت و سازها
 )7عدم یکپارچگي ضوابط و مقررات
 )8عدم تحقق اهداف شهر

• مزایاي تهيه طرح هاي آماده سازي
 )1شروع عمليات اجرایي معابر براساس نقشه هاي اجرایي
 )2وجود برنامه مشخص و مدون درخصوص نحوه تفکيک و واگذاري اراضي
 )3آغاز فرایند تفکيک و واگذاري قطعات براساس طرح ها و نقشه هاي
آماده سازي
 )4اجراي تأسيسات زیربنایي براساس پروفيل هاي طول وعرض و سایر
جزئيات اجرایي ارائه شده
 )5به جریان افتادن روال طبيعي تفکيک و واگذاري قطعات با توجه به
اجراي معابر اصلي و فرعي و اجراي تأسيسات زیربنایي
• مزایاي تهيه طرح جامع
 )1انجام برنامه ریزي کامل و مدون براي شهر جدید
 )2مشخص شدن دقيق جزئيات کاربري هاي مختلف شهر
 )3توزیع مناسب و استاندارد تمامي کاربري هاي مورد نياز شهر
 )4امکان حفاظت از اراضي تحت مالکيت شرکت عمران
 )5به حداقل رسانيدن مغایرت ها و تعارضات در کاربري و مساحت قطعات
واگذار شده
 )6پيشگيري از بروز تخلفات گسترده در سطح شهر
 )7وجود ضوابط و مقررات جامع براي تمامي اقدامات و کاربري ها و ...
 )8امکان انجام برنامه ریزي جامع و مدون براي چشم انداز آتي شهر
 )9هماهنگي با تغيير و تحوالت اجتماعي  ،اقتصادي  ،اجتماعي و ....
 )10تحقق اهداف شهر جدید هشتگرد
 )11رفع موانع و مشکالت موجود که بر سر راه تحقق اهداف شهر جدید
وجود دارند.

فرم هاي مورد نياز عملکرد ضميمه مي
باشد .لينک سایت شرکت عمران به سامانه
ستاد

تهيه و تصویب طرح
6

هاي تفصيلي شهرهاي
جدید (مختص ستاد و

15021703101

توابع)
برنامهریزي و مدیریت
7

بر ساخت و تحویل
واحدهاي مسکوني

مطالعات پدافند غيرعامل ،مطالعات زیست محيطي

شهرسازي و معماري

در حال تهيه و تصویب

پيگيري قراردادهاي انبوه سازان و تعهداتشان جهت
15021703102

(مختص ستاد و توابع)

ساخت و تحویل به موقع -برخورد و حذف انبوه

مسکن مهر -مهندس

تکميل جلسات متعدد و مکرر -انجام تامين دليل سازندگاني که پروژه را

سازان غيرفعال -پيگيري وصل انشعابات از ادارات

دارابي

متوقف و رها کردند و تنظيم تفاهم نامه و انتخاب سازندگان جایگزین

انتخاب سازندگان جایگزین و فعال پروژه -اجرا و نصب انشعاب و کنتور

پيوست ضميمه مي باشد.

خدمات رسان
احداث واحدهاي
با توجه به حجم گستردگي
مسکوني در سایت مسکن مهر به تعداد ، 57000
انجام مراحل ذیل الزم است:
• اقدام به شناسائي و دعوت از مالکين واحدهاي

تأمين اسناد اتمام و
8

مالکيت مسکن مهر

در حال حاضر برخي اسناد پروزه  1002واحدي بوستان (مسکن مهر) در

اعياني درخصوص ارایه درخواست خرید عرصه
15021703103

(مختص توابع)

مسکن مهر و اقدام به هماهنگي و تشکيل جلسات

حقوقي مسکن مهر

دردست اقدام

دفترخانه شماره  15آماده تحویل به اعضا است .و همچنين  35قطعه از
پروژه ي پاسارگاد نيز تفکيک شده است

با ادارات ذیربط
• اخذ پایان کار بصورت بلوکي
• دعوت از کارشناسان ثبت درخصوص نحوه ثبت،
هزینه و دستمزد هر واحد و ...

احداث کالنتری در فاز 7و 4و بهره براری از آن و

پيگيري جهت استقرار
9

دستگاه هاي خدمات
رسان ،دولتي و اجرایي

احداث مدارس ،زمین های چمن و  - ...پیگیری
15021704100

های خدمات رسان توسط بخش زیر بنایی معاونت

(مختص توابع)

10

15021704101

15021704102

12

زیربنایي ،لوله انتقال آب و  -نيز پيگيري شروع بکار دستگاه هاي خدمات

پيوست )2

اجراي عمليات اجرایي توسط پيمانکار بر اساس نقشه هاي ارائه شده

 -معارضين

اداره حمل و نقل و ریلي

 -اخذ مجوزهاي الزم از سازمان هاي مرتبط

مطالعات اوليه احداث ایستگاه قطار برقي گلشهر به شهر جدید هشتگرد-

توسط مشاور-2-کنترل و نظارت نقشه هاي اجرایي توسط مهندسين

تصویب طرح توسط مهندسين مشاور و متقاضي هاي ذیربط

مشاور-ارائه صورتوضعيت توسط انبوه ساز و تائيد نهایي آن توسط
کارفرما-پرداخت توسط ذیحساب

نظارت عاليه بر مطالعات ریل و ایستگاه-2-اخذ و پيگيري مجوزهاي الزم از

طرّاحي و مدیریت
نقل ریلي (مختص ستاد

پيمانکاران اجراي معابر به ترتيب اولویت

پيشرفت فيزیکي پروژه

ریلي (مختص توابع)

ساخت سيستم حمل و

ارجاع پروژهاي آماده سازي معابر سطح شهر به

فني و اجرائي

عدم رعایت اهداف و معيارهاي مطرح شده

پيمانکاران سطح شهر -مهيا شدن زمينه براي اجراي شبکه تاسيسات

ليست برخي از پروژهاي آماده سازي(

رسان در سطح شهر

احداث پایانه هاي حمل
11

امور زیر بنایي

پيگيري جدي آماده سازي معابر منتهي به سایتهاي مسکن مهر از طریق

(مختص ستاد و توابع)

و نقل عمومي و خطوط

شهري و ایجاد امنيت

 )1اختصاص یک بخش از فني و اجرایي به

فنی و اجرایی

پيگيري بر ایجاد
تأسيسات زیربنایي

موارد مرتبط با انشعابات آب ،برق ،گاز و دستگاه

فني و اجرائي

عدم رعایت اهداف و معيارهاي مطرح شده

ارائه خدمات بهينه و به موقع به شهروندان در راستاي تامين نيازهاي

ليست برخي از پروژه هاي خدماتي(پيوست

پيشرفت فيزیکي پروژه
15021704103

 -معارضين

دستگاههاي ذیربط -هماهنگي با وزارت ها  ،استانداري ودستگاه هاي
اداره حمل و نقل و ریلي خدمات رسان در خصوص معارضين-3-پيش بيني اعتبارات الزم در بودجه

 -اخذ مجوزهاي الزم از سازمان

و توابع)

ساليانه -4پيگيریهاي الزم از سازمان برنامه بودجه کل کشور در خصوص

نظارت بر انجام اعتبارات  ،عمليات اجرایي و ...در خصوص احداث ریل و
ایستگاه

تامين اعتبارات
قراردادهاي منعقده مشارکتي در راستاي
برطرف نمودن این نيازها - :مرکز محله

اجراي پروژه هاي
ساخت از طریق
13

مشارکت در محدوده
شهرهاي جدید (مختص
توابع)

15021704104

ارائه خدمات بهتر به شهروندان جهت برطرف نمودن

اداره درآمد ،بودجه و

عدم امکانات جهت برطرف نمودن نيازهاي معيشتي ،اجتماعي و تفریحي در

نيازهاي معيشتي ،اجتماعي و فرهنگي

مشارکت ها

مناطق شهري داراي اسکان

برطرف نمودن نيازهاي معيشتي ،اجتماعي و فرهنگي در مناطق داراي
اسکان  -برنامه ریزي براي انعقاد قراردادهاي مربوط به ارزش  243ميليارد
تومان

کيسون قرارداد  23930مورخ 97/08/27
مرکز محله سرزمين قرارداد 23932مورخ 97/08/27

 -مرکز محله گوهران

قرارداد  23937مورخ 97/08/27
مرکز محله آذین قرارداد  23912مورخ
 97/08/27به پيوست

-

ارتقاء سطح هوشياري و عملکردي کارکنان حفاظت فيزیکي
تکميل کادر حفاظت فيزیکي اداره به منظور استاندارد سازي شيفتها
دریافت پروانه بهره برداري از سيستم ارتباطات رادیویي بيسيم و
خریداري تجهيزات جهت سهولت ارتباط بين کارکنان حفاظت فيزیکي و
جلوگيري از تصرفات

حفظ و حراست اراضي
14

و مستحدثات در
محدوده شهرهاي

گشت اراضي.

 تداوم گشت توسط محافظين15061705000

 -استفاده از امکانات مناسب -حراست و صيانت از

حراست

اموال شرکت و اراضي ملي در محدوده شهر جدید

جدید (مختص توابع)

برنامه ریزي و ارائه طرح هاي الزم جهت انجام امور محوله و نيز پيشرفت
برنامه هاي حراست و صيانت از شرکت و اراضي ملي

هشتگرد

راه اندازي و فعال نمودن سيستم دوربين مدار بسته جهت ارتقاء سطح
امنيت شرکت .تصرفات و معارضات :درسال  97حدود  25مورد اقدام به
تصرف و تعرض به اراضي ملي صورت پذیرفت که از سوي واحد گشت
اراضي شناسایي و توسط واحد حقوقي از طریق دستور دادستان
جلوگيري بعمل آمد.
نحوه گشت زني و حفاظت از اراضي :دو دستگاه خودرو ریچ به همراه بي
سيم سيار و دستي در اختيار واحد گشت اراضي ميباشد که به صورت
شبانه روزي تمام محدوده شهر جدید هشتگرد را نظارت مي نمایند.

تسریع در پاسخگوئي به شکایات مردمي از طریق
رسيدگي به شکایات
15

مکتوب و حضوري
مراجعين (مختص ستاد
و توابع)

راه اندازي و اجراي سامانه هاي شکایات

سامانه هاي رسيدگي به شکایات
15061707100

 -هماهنگي براي ارتباط تلفني مرم از طریق شماره

ارزیابي عملکرد و

برقراري ارتباطات مردمي فقط از طریق مراجعه حضوري با مدیر عامل و

 111با مدیر عامل  /سرپرست شرکت و -برقراري

رسيدگي به شکایات

مدیران ارشد و پایه

ارتباط حضوري اعضا هيئت مدیره و اداره حراست
براي رفع موانع و شکایات مردم

تسریع در پاسخگوئي به شکایات مردمي و رفع موارد موجود و ارائه راه
حل هاي مناسب تا حد امکان -رسيدگي به موقع مشکالت موجود در حد
امکان

مردمي :سامانه دولت الکترونيک (سامد) -
سامانه شهراه (وزارت راه و شهرسازي)-
سامانه بازرسي کل کشور استان البرز (
لينک در سایت شرکت عمران شهر جدید
هشتگرد)

