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فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

نام دستگاه اجرایی :سازمان ملی زمین و مسکن
نام دستگاه مادر :وزارت راه و شهرسازی
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امالک و حقوقی در راستای اجرای تکلیف قانونی واگذاری زمین از طريق فراخوان ،اراضی بالمعارض را با کاربری مرتبط در سیستم جامع اراضی و مستغالت تعیین کرده تا
توسط کارشناس رسمی دادگستری قیمت کارشناسی آ ن تعیین شود .سپس گزارش واگذاری شامل قیمت و مشخصات کامل اراضی تهیه شده تا پس از بررسی و تطبیق با
قوانین واگذاری توسط کارگروه تخصصی ،به تأيید هیأت نمايندگی استان برسد .در صورتیکه متراژ زمین خارج از سقف تفويض اختیار هیأت نمايندگی باشد ،گزارش بايد به
تصويب هیأت مديره سازمان نیز برسد که اين امر نیازمند بررسی مدارک مربوطه و تهیه گزارش جديدی در دفتر امور واگذاری سازمان میباشد.
در ادامه اسناد فراخوان توسط امور واگذاری استان تهیه شده تا پس از بررسی و تأيید امور مالی ،فراخوان میان دارندگان موافقتنامه اصولی در سطح استان برگزار گردد.
دبیرخانه وظیفه دريافت پاکات را بر عهده دارد تا جلسه بازگشايی پاکات توسط کمیسیون مزايده انجام شود .چنانچه فراخوان برنده داشته باشد ،مبلغ و شرايط پرداخت به
برندگان مزايده اعالم میشود .در صورتیکه فراخوان برنده نداشته باشد ،هیأت نمايندگی در خصوص برگزاری مجدد مزايده تصمیمگیری خواهد نمود .در صورتیکه در موعد
مقرر وجه ابالغی پرداخت نگردد ،ضمانتنامه متقاضی ضبط می گردد .چنانچه مزايده برنده دوم داشته باشد شرايط و وجه قابل پرداخت به وی اعالم میگردد.
پس از اخذ وجه از متقاضی ،تضامین معتبر بر اساس شرايط فراخوان و پرداخت اقساط از وی اخذ شده و تأيیديه پرداخت به امور واگذاری اعالم میشود .امور واگذاری
نسبت به تهیه پیش نويس قرار داد اقدام نموده تا اين قرارداد به امضای متقاضی ،مدير امالک و حقوقی و مدير کل سازمان برسد .قرارداد امضا شده توسط دبیرخانه به
متقاضی ابالغ شده و زمین طی صورتجلسه تحويل زمین به متقاضی تحويل داده شده و ثبت الزم در سیستم جامع مالی اداری انجام میگیرد .امور مالی وظیفه دارد نسبت
به وصول اقساط در سررسید اقدام نموده و در صورت عدم وصول ،مراتب را به واحد حقوقی اطالع دهد.
پس از واگذا ری زمین ،بر اساس شرايط قرارداد ،بازديد از زمین توسط اداره حفاظت و شناسايی انجام شده و نتیجه کنترل میدانی در سیستم جامع اراضی و مستغالت ثبت
می گردد .در صورتیکه متقاضی به تعهدات خود طبق قرارداد پايبند نبوده باشد ،مراتب به امور مالی و واحد حقوقی اطالع داده میشود .همچنین پس از وصول کامل اقساط
و ارائه گواهی بهرهبرداری و پايانکار از صوی متقاضی ،مراحل بازديد میدانی انجام میشود .چنانچه متقاضی به تعهدات خود پايبند بوده باشد ،نامه مفاساحساب در سیستم
مالی اداری صادر شده و نامه انتقال قطعی سند پس از تهیه توسط امور واگذاری در سیستم جامع اراضی و مستغالت ،با تأيید و امضای مدير کل به دفترخانه اسناد رسمی
ارسال میگردد.
پس از انتقال سند و دريافت اطالعات انتقال آن از دفتر اسناد رسمی ،ثبت الزم در سیستم مالی اداری انجام شده و اطالعات انتقال اسناد در سیستم جامع اراضی و
مستغالت نیز توسط واگذاری ثبت میگردد.

خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به کسب و کار ()G2B
خدمت به ديگردستگاه های دولتی()G2G

نوع مخاطبین

 -3ارائه دهنده
خدمت

 -1عنوان خدمت :واگذاری زمین به دارند گان موافقت نامه های اصولی
ازطريق فراخوان

 -2شناسه خدمت

تصدی گری
استانی

حاکمیتی
روستايی
شهری
منطقه ای
ملی
کسب و کار
ثبت مالکیت
تامین اجتماعی
مالیات
سالمت
آموزش
تولد
ساير
مدارک و گواهینامهها وفات
بازنشستگی
ازدواج
بیمه
تاسیسات شهری
رخداد رويدادی مشخص
فرارسیدن زمانی مشخص
تقاضای گیرنده خدمت
ساير... :
تشخیص دستگاه
مدارک واسناد برگزاری فراخوان
قوانین واگذاری-قوانین برگزاری فراخوان
 . . .خدمت گیرندگان در:

ماه

فصل

سال

متوسط مدت زمان ارايه خدمت:

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

يکبار برای همیشه
مبلغ(مبالغ)

 . . .بار در:
شماره حساب (های) بانکی

ماه

فصل

سال
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آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه يا بخشی از آن
www.geo.nlho.ir

مرحله تولید خدمت
(فرايند داخل دستگاه
يا ارتباط با ديگر
دستگاه ها )
درمرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

غیرالکترونیکی

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستی
پیام کوتاه

اينترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونیک
تلفن گويا يا مرکز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوين مشابه دفاتر پیشخوان
ساير(باذکرنحوه دسترسی)
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زيرساخت ارتباطی مناسب
ساير:

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه
حضوری

 -6نحوه دسترسی به خدمت

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

در مرحله درخواست خدمت

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

در مرحله اطالع رسانی خدمت

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه يا بخشی از آن:
رسانه ارتباطی خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه کاربردی)
اينترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونیکی
ارسال پستی
پست الکترونیک
پیام کوتاه
تلفن گويا يا مرکز تماس
ساير(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غیرالکترونیکی
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زيرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
ساير :روزنامه کثیراالنتشار
تلفن همراه (برنامه کاربردی)
اينترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونیکی
ارسال پستی
پست الکترونیک
پیام کوتاه
تلفن گويا يا مرکز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوين مشابه دفاتر پیشخوان
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استعالم الکترونیکی اگر استعالم غیرالکترونیکی
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