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محمد مهدی جهانبخش

دستورالعمل واگذاری غرفه در میدان میوه و تره بار

کد مدرک:

WM102

شماره و تاریخ بازنگری:

00/00/92-00

شماره صفحه:

 9از 4

 -1هدف و دامنه کاربرد
این دستورالعمل به نحوه واگذاری غرفه هایی که به منظور ایجاد تسهیل در تهیه و توزیع میوه و تره بار
و فرآورده های کشاورزی و مایحتاج عمومی خانوار است ،می پردازد.

 -9مسئولیتها و اختیارات
 -1-2معاونت خدمات شهری مسئول نظارت عالیه بر دستورالعمل میباشد.
 -2-2مسئولیت رعایت مفاد این دستورالعمل به عهده سازمان میباشد.

 -3تعاریف
غرفه :مكان مستقلی است که بوسیله مصالح ساختمانی بنا شده ودارای آب وبرق می باشد.
مزایده :به انجام تشریفات الزم بر اساس آیین نامه مالی ومعامالتی شهرداری بندرعباس برای واگذاری
محل موردنظر به بهره بردار؛ اطالق می شود.

 -4مراجع
 -5شرح فعالیتها ( روند عملیات )

شروع
کارشناس حقوقی سازمان
تهیه لیست موارد مزایده

سازمان
ارجاع به هیئت مدیره جهت تصویب لیست مزایده
سازمان
ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری جهت اعالم نرخ کارشناسی
واحد حقوقی
مشخص کردن شرایط مزایده
رئیس سازمان
انتشار آگهی مزایده شامل شرایط مزایده
متقاضی
خرید اوراق مزایده جهت شرکت در مزایده
تاریخ و امضا:

A

دستورالعمل واگذاری غرفه در میدان میوه و تره بار

کد مدرک:
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شماره و تاریخ بازنگری:

00/00/92-00

شماره صفحه:

A

متقاضی
واریز سپرده شرکت در مزایده
متقاضی
تحویل پاکات به دبیرخانه سازمان

دبیرخانه
ثبت پاکات در دبیرخانه
رئیس سازمان
باز کردن پاکتهای قیمت پیشنهادی در جلسه فراخوان
واحد حقوقی
اعالم شخص برنده
برنده مزایده
واریز مبلغ اجاره بهای اولیه غرفه
برنده مزایده
تحویل فیش ،چک و اوراق بهادار به واحد مالی
واحد حقوقی
عقد قرارداد با بهره بردار

پایان

 -0یادداشت ها و توضیحات
 یادداشت  :1هرگونه بازنگری ،ویرایش و یا تغییر در محتوا ،قالب و شكل دستورالعمل،منوط به بررسی تخصصی و تأیید مدیریت نوسازی و تحول اداری می باشد.

تاریخ و امضا:

 3از 4

دستورالعمل واگذاری غرفه در میدان میوه و تره بار

کد مدرک:

WM102

شماره و تاریخ بازنگری:

00/00/92-00

شماره صفحه:

 -7پیوست
پیوست ندارد.

تاریخ و امضا:

 4از 4

