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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
رسیدگی به شکایات مکتوب و حضوری مراجعین عنوان خدمت:

15061707100ی خدمت: شناسه

(15061707000) پاسخگوییی خدمت والد: عنوان و شناسه

G2Gو  G2C ،G2B: نوع خدمت

خاص و عام، حقیقی و حقوقی، خصوصی و دولتی نوع مخاطبین:

تقاضای گیرنده خدمتنحوه آغاز خدمت: 

 وصول شکایت یا انتقاد مکتوب و یا حضوری مراجعان انجام خدمت:مدارک الزم برای 

سنامه قوانین و مقررات مربوط: سا شهرهای جدید، آیینا شهرهای جدید، قانون ایجاد  شرکت عمران  ی اجرایی ایجاد نامهی 

ضوابط قانونی اداری، ضوابط ها و ضوابط سالمت اداری، نامهها و ضوابط مسکن مهر، قوانین، آیینشهرهای جدید، دستورالعمل

شور و منابع ملی،  ضی، قوانین مربوط به حفاظت از جنگلها و مراتع ک ستور العمل واگذاری ارا سازی، د شهر مرتبط وزارت راه و 

شنامه صوّبات، بخ شهری، م ضی  شهری، قوانین ارا شور، آیین نامه و قوانین زمین  سناد و امالک ک ها و قوانین مربوط به ثبت ا

شور اخالقی و عهدنامهامهننظام سوگندنامههای داخلی، من شور اخالقی و  شرکت، من سی ج.ا.ا.، قوانین ی  سا ی کارکنان، قانون ا

 حقوقی

شکایات خود را حضوراً مندان از هر یک از امور مرتبط به شهرهای جدید میشکایتنحوه دسترسی فعلی به خدمت:  توانند 

 نشانی زیر های شهراه، سامد و یا دادور بهسامانه میز خدمت حضوری( مطرح یا به یکی ازدر شرکت مرتبط یا ستاد )به ویژه در 

 :مراجعه و به صورت الکترونیک شکایت خود را ثبت و آن را پیگیری نمایند در تارنما

https://www.ntdc.ir/رسیدگی-به-شکایات-مکتوب-و-حضوری

 تارنمای ستاد و توابع به نشانی زیر مراجعه و شکایت خود را ثبت و پیگیری نمایند: یا به بخش مرتبط
http://takrim.ntdc.ir/Forms/Requests/RecordRequest.aspx 

ــــ :این شرکتالعاتی( در های اطّ)بانک هاارتباط خدمت با سایر سامانه

سامانهارتباط خدمت با  ستگاههای اطاّلعاتی( در ها )بانکسایر  سازمان ، شهراههای دیگر: د شکایات و اعالمات  سامانة 

 بازرسی کل کشور، سامد



هدف -3
دهی بهتر به مردمپاسخگویی به شهروندان و متقاضیان خدمات و پیمانکاران و خدمت

ی خدمتارایه مسؤول -4
توابع ستاد و مدیرعامل، روابط عمومی و ارزیابی عملکرددفتر 

این شرکتگیرنده و تعهّدات متقابل خدمت -5

بررسی دقیق شکایات واصله به انحای مختلف و ارجاع آنها به واحد ذیربط جهت دریافت پاسخ و توجیهات و  ی شرکت:وظیفه

  جبرانی در صورت نیاز و پاسخ مناسب به شاکیبازبررسی موضوع و اقدام قانونی و 

و پیگیری منطقی آن تا دریافت نتیجه سیستمی درخواست خودحضوری یا ثبت و ارجاع  گیرنده:ی خدمتوظیفه

به طور متوسّط روز 10 :خدمت انجام زمان مدت

بار 2 :حضوری مراجعه مرتبه تعداد

سالدر طی کل  :خدمت به دسترسی زمان

هاو پرداخت هاهزینه -6
.استرایگان این خدمت 

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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