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تی سطح توافق خدم بیانیه

مقّدمه -1
و عالوه بر آن، « میز خدمت/فهرست خدمات»در بخش  و توابع شرکت مادر تخصّصی عمران شهرهای جدیدتمامی خدمات 

فهرست د. در نباشقابل دسترس می تارنمای شرکت« میز خدمت/خدمات الکترونیک»در بخش  این شرکت خدمات الکترونیک

ی خدمت، پاسخگویان و ...( ارایه شده است. برخی از خدمات این )از جمله: شناسنامه اطالعات مربوط به هر خدمت ،خدمات

رسانی، قابلیت ارایه به صورت الکترونیک در سایر سطوح )درخواست/ تولید/ تحویل( را هم دارند، شرکت و توابع، عالوه بر آگاهی

های جامع مرتبط های الکترونیک یا ارجاع به سایر سامانهمشخّص شده و با فرم «کخدمات الکترونی»که تمامی آنها در بخش 

امکان دریافت خدمت را دارند. امکان نظرسنجی در خصوص هر خدمت با ایجاد فرم الکترونیک نظرسنجی خدمات فراهم شده 

است و نتایج تحلیلی آماری نظرات هم در تارنما ارایه شده است. 

مشخّصات خدمت -2
 انتقال زمین به دستگاه های دولتی در محدوده شهرهای جدید عنوان خدمت:

 15021700101ی خدمت: شناسه

 (15021700000) واگذاری زمین در محدوده شهرهای جدیدی خدمت والد: عنوان و شناسه

 G2G: نوع خدمت

 های دولتی(حقوقی دولتی )دستگاه نوع مخاطبین:

 ی خدمتتقاضای گیرندهنحوه آغاز خدمت: 

 درخواست انتقال زمین از سوی دستگاه دولتی با دگر پروژه و هدف مشخّص مدارک الزم برای انجام خدمت:

ی ی اجرایی ایجاد شااهرهای جدید،  حیحهنامهی شاارکت عمران شااهرهای جدید، آییناساااساانامه قوانین و مقررات مربوط:

های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، دساااتور ال مل واگذاری برنامهی خرید و تملک اراضااای و امالر برای اجرای قانونی نحوه

 اراضی  مصوبه مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید ایران

سی فعلی به خدمت:  ستر ی جغرافیایی مطلوب در شااهر دسااتگاه دولتی در کاربری مربوط به خود و حتّی محدودهنحوه د

ی مد نظر را بنماید. ی دریافت زمین رایگان جهت ساخت پروژهتواند درخواست رسمجدید مد نظر می

سامانه سایر  شرکتالعاتی( در های اطّ)بانک هاارتباط خدمت با  ی واگذاری امالر و سامانههیأت مدیره و مجمع،  :این 

WebGIS

 اااااهای دیگر: دستگاههای اطاّلعاتی( در ها )بانکسایر سامانهارتباط خدمت با 

هدف -3
های مذکورخدمات رفاهی شهری و کمک به دستگاه ۀبردار جهت توس رسان و بهرههای خدماتواگذاری اراضی دولتی به دستگاه

ی خدمتارایه مسؤول -4
توابع امالر، حقوقی، امور ثبتی و واگذاریواحد 



این شرکتگیرنده و تعهّدات متقابل خدمت -5

های دولتی در خصوص دریافت زمین رایگان و بررسی قانونی و ارزشمندی دستگاههای دریافت درخواست ی شرکت:وظیفه

ای و موض ی و طی مراحل های واگذاری مرحلهت یین اراضی واگذار نشده و سیاستواگذاری زمین به آنها در مجمع شرکت و 

 واگذاری در صورت تأیید شدن واگذاری زمین به دستگاه مزبور

ی ها و یا محدودهی شهرهای جدید و درخواست دریافت زمین در کاربریرسی اراضی واگذار نشدهبر گیرنده:ی خدمتوظیفه

 مد نظر و پیگیری جهت تأیید درخواست و سپس، طی مراحل قانونی واگذاری زمین.

به طور متوسّط ماه 4 :خدمت انجام زمان مدت

حدّاقل یکبار :حضوری مراجعه مرتبه تعداد

ساعات اداری سالدر طی کل  :خدمت به دسترسی زمان

هاها و پرداختهزینه -6
این خدمت رایگان است.

ی عملکرددوره -7
.دارد اعتبار نشده جایگزین آن اصالحیه با که زمانی تا خدمت سطح توافقنامه این

خاتمه )فسخ( توافقنامه -8
مقام مسؤول ذیربط یا تغییر ضوابط و  نیز  و ی شرکت یا اعضای مجمع شرکتهیأت مدیره سریی تشخیص به چنانچه

 موافقتنامه خاتمه موضوع و طبق مقرّرات مربوط، قبلی اطالع با گرفت، قرار نظر مد یا خدمت توافقنامه خاتمه ضرورت ،تکالیف

گردد.می اعالم یا خدمت

محرمانگی اطّالعات -9
گیرد.نمی قرار عموم اختیار در ،گیرندگانبرداران و خدمتبهره طالعات خصوصیا
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