کمیسیون تبصره 1
ماده 1

دبیرخانه کمیسیون
تبصره  1ماده 1

کارشناس استان

رئیس سازمان جهاد
کشاورزی استان

مدیر امور اراضی
استان)دبیر کمیسیون
تبصره  1ماده (1

کارشناس بازدید کننده
شهرستان

مدیریت جهاد
کشاورزی شهرستان

متقاضی

متقاضی

بررسی مدارک

]تایید[

]نقص مدارک[
ارسال مدارک تکمیلی

فرم  8-2و 8-3

]عدم تایید[

]اعالم زراعی و باغی[

بررسی و ارجاع

اعالم به متقاضی

استعالم کارشناس
]ارجاع به رئیس سازمان[
بررسی پرونده
بررسی پرونده

]عدم تایید غیر زراعی و باغی[
]غیر زراعی یا باغی[
]زراعی یا باغی[

تکمیل فرم 8-4

]عدم تایید غیر زراعی و باغی[

اعالم به متقاضی

بررسی استعالم و کنترل مورد نیاز فرم 5-8

صورتجلسه کمیسیون تبصره  1ماده1

]نقص مدارک[
اعالم به متقاضی

تکمیل پرونده
ثبت استعالم

ارجاع به کمیسیون

تشخیص ضرورت

A

کمیته تقویم

مدیر امور اراضی استان
)دبیر کمیسیون تبصره
 1ماده (1

متقاضی

جهاد مدیریت
شهرستان کشاورزی

A

مدیر امور اراضی
] )تکمیل فرم (8-12عدم موافقت[

اعالم به متقاضی

])صدور مجوز(موافقت معاف از عوارض)تکمیل فرم [(8-11

اعالم به متقاضی
]موافقت  -مشمول عوارض[

دعوت از اعضای کمیسیون تقویم فرم 8-7

ارزیابی و قیمت گذاری اراضی

ارسال به دبیر کمیسیون
]عدم پرداخت در فرجه مشخص[
ابالغ به متقاضی

ارائه فیش واریز وجه

]عدم تایید[ ]پرداخت در فرجه مشخص[

تایید پرداخت

]تایید[

صدور مجوز تغییر کاربری فرم 8-9

اعالم به متقاضی
رونوشت جهت اطالع

تسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خذمت دستگاه اجرایی

 -4هطخصات خذهت

ًام دستگاُ اجشایی :ساصهاى جْاد کطاٍسصی خشاساى جٌَتی-هذسیت اهَس اساضی
ًام دستگاُ هادسٍ :صاست جْاد کطاٍسصی
ضشح خذهت

ٍاگزاسی اساضی تشای اًجام عشح ّای کطاٍسصی ٍ غیشکطاٍسصی

ًَع خذهت

خذهت تِ ضْشًٍذاى ()G2C
خذهت تِ کسة ٍ کاس ()G2B
 خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای
دٍلتی()G2G
تصذی گشی
حاکویتی
 ضْشستاًی
ضْشی
استاًی
هٌغقِ ای
 هلی
هالیات  کسة ٍ کاس
 ثثت هالکیت
تاهیي اجتواعی
سالهت
آهَصش
تَلذ
سایش
هذاسک ٍ گَاّیٌاهِّا ٍفات
تاصًطستگی
اصدٍاج
تیوِ
تاسیسات ضْشی
سخذاد سٍیذادی هطخص
تقاضای گیشًذُ خذهت فشاسسیذى صهاًی هطخص
سایش... :
تطخیص دستگاُ
کپی ضٌاسٌاهِ ٍ کاست هلی ،هَافقت ًاهِ اصَلی یا جَاص تاسیس ،هشکض تْذاضتی استاى یا پشٍاًِ تْذاضتی ،هٌاتع
عثیعی) استعذادیاتی(
ًَع هخاعثیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

 -1عٌَاى خذهتً :اگذاری اراضی هلی ً دًلتی

 -2ضٌاسِ خذهت
13121195111

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتثظ تا:
ًحَُ آغاص خذهت
هذاسک الصم تشای اًجام
خذهت
قَاًیي ٍ هقشسات تاالدستی

تْشُ تشداساى ٍ هجشیاى عشح ّای کطاٍسصی ٍ
غیشکطاٍسصی

قاوىن واگذاری اراضی و اصالحیههای بعدی آن ،ابالغیً شماري020/11515مىرخ1335/4/11وسارت جهاد
کشاورسی(:دستىرالعمل اجزایی تبصزي 4مادي 3آییه وامً اجزایی (د)قاوىن واگشاری اراضی مىابع ملی و
دولتی)

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت

ّ111111کتاس دس سال  93خذهت گیشًذگاى دس :هاُ
آهاس تعذاد خذهت گیشًذگاى
هتَسظ هذت صهاى اسایِ خذهت :یک سال
سال
فصل
هاُ
تاس دس:
یکثاس تشای ّویطِ قشاسداد توذیذ 3-5سالِ (قشاداد اجاسُ ای)
تَاتش
اسائِ دسخَاست ٍ هذاسک ،اسائِ فیص ٍاسیضی تاًک ،تحَیل ٍ تحَل صهیي ،اهضا قشاسداد دس هحضشخاًِ
تعذاد تاس هشاجعِ حضَسی
پشداخت تصَست الکتشًٍیک
ضواسُ حساب (ّای) تاًکی
هثلغ(هثالغ)
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى
عشف هٌغقِ ٍ کویسیَى تقَین
1612تاًک هشکضی
اجاسُ
1613تاًک هشکضی
فشٍش
آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى
www.es.laoi.ir
ٍاگزاسی اساضی هلی ٍ دٍلتی
ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى:
سساًِ استثاعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
 ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الکتشًٍیکی
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
سایش(تارکشًحَُ دستشسی) هصاحثِ تلَیضیًَی سادیَیی
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
غیشالکتشًٍیکی
 هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
 استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
ضْشستاًی
سایش:
رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

 -5جضییات خذهت

فصل  سال

دس هشحلِ دسخَاست خذهت
هشحلِ تَلیذ خذهت
(فشایٌذ داخل دستگاُ
یا استثاط تا دیگش
دستگاُ ّا )
ًام ساهاًِ ّای دیگش

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیطخَاى
ضواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
عٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
ضْشستاًی
سایش :دسیافت هجَص
استعالم
استعالم الکتشًٍیکی
فیلذّای هَسدتثادل
غیش
الکتشًٍیکی

ساصهاى جٌگلْا ،هشاتع ٍ اتخیضداسی

ًام دستگاُ دیگش

وزارت نیرو



استعذادیاتی

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ
دیگش

فیلذّای
هَسدتثادل

پشٍاًِ تْشُ تشداسی آب

وزارت صنعت ،معدن و

هَافقت اصَلی عشح
صٌعتی

اداره میراث فرهنگی و

تالهاًع تَدى اجشای
عشح

تجارت
صنایع
دستی

استعالم الکتشًٍیکی اگش استعالم غیشالکتشًٍیکی
هثلغ
است ،استعالم تَسظ:
(دسصَست
پشداخت
ّضیٌِ)
دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ
دستگاُ
 هشاجعِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ
تشخظ
online
دستِای
()Batch

-8استثاط خذهت تا سایش
دستگاّْای دیگش

غیشالکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پیام کَتاُ

تشخظ
online

 -7استثاط خذهت تا سایش ساهاًِ ّا
(تاًکْای اعالعاتی) دس دستگاُ

دسهشحلِ اسائِ خذهت

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ
حضَسی


غیشالکتشًٍیکی

اسائِ فیص ٍاسیضی تاًک ،اهضا قشاسداد دس هحضش خاًِ

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

 الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

دستِای
()Batch

 الکتشًٍیکی

 ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیطخَاى
ضواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى( :پایلَت استاى کشهاًطاُ)
عٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
 جْت احشاص اصالت فشد
هلی
 جْت احشاص اصالت هذسک
ً ثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة استاًی
ضْشستاًی
سایش:
 ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ) ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
سایش (تارکشًحَُ دستشسی)
پست الکتشًٍیک
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پیام کَتاُ


هشاجعِ کٌٌذُ

محیط زیست

تالهاًع تَدى اجشای
عشح

-

دستگاُ

شهرداری

تالهاًع تَدى اجشای
عشح

-

 دستگاُ

 -9عٌاٍیي
فشایٌذّای خذهت

هشاجعِ کٌٌذُ

 -1واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی) اجاره و فزوش)(مشتزک با ساسمان جنگلها ،مزاتع و آبخیشداری(

 -2ضٌاسایی ،تطخیص ٍ تصَیة حشین سٍستا) مشتزک با ساسمان جنگلها ،مزاتع و آبخیشداری(
-3
....
ً -11وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت

ًام ٍ ًام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:
خاًن عاقل هقذم

تلفي:
-15632422781
3

پست الکتشًٍیک:

ٍاحذ هشتَط:
هذیشیت اهَس اساضی

لیست اطالعات مجوزهای حقیقی ،حقوقی و دولتی در وزارتخانه /سازمان ......

ردیف

مذت اعتثار

کشاورزی

اجاره طرح های
غیرکشاورزی

اجاره طرح های
نفره

هیات های 7

نفزه  7ىبی ىیئت قبنٌن
ًاگذاری قبنٌن  2هبده ًاگذاری قبنٌن  22هبده
هصٌة سهین ًاگذاری
اراضی
اراضی
22/2/22

کپی ضٌاسٌاهِ ٍ کاست هلی،
هَافقت ًاهِ اصَلی یا جَاص
تاسیس ،هشکض تْذاضتی استاى
یا پشٍاًِ تْذاضتی ،هٌاتع
عثیعی) استعذادیاتی

 5-3ساله

کمیسیون تقویم

حقیقی

حقوقی

دولتی




اختصاصی

مشترک *

معاونت امور اراضی استان

یک سال

1

فرآینذ مجوز

غیر
الکترونیکی
الکترونیکی



(روز /ساعت)

مجوز



ًاگذاری اراضی هلی ً دًلتی

هذاسک هَسد ًیاص



توضیحات

عنوان مجوز

نوع مجوز



صذور

ناظر

فرآینذ مجوز
هسینه
هستٌذات قاًًَی
(هصَتِ ،تخطٌاهِ ،آییي ًاهِ)

(ریال)

فرآینذ

مراجع

زمان تقریثی
متقاضی مجوز

فرم شماره یک

فرم شماره2
ردیف

عنوان دستگاه استعالم
شونذه) حسة مورد
تسته
ته نوع طرح)

1

شرکت آب منطقه ای

2

شرکت گاز منطقه ای

3

سازمان صنعت ،معذن

نوع فرآینذ
موارد استعالم
تا رکر نام**

فرآینذ مجوز
سایر
***

مذارک
مورد

ىشینو
)ریال(

مذت اعتثار

نیاز

زمان انجام
کار

الکترونیکی

غیز الکتزًنیکی

)روز /ساعت)

نبهو استعالم

نبهحدًد

-

1ماه

غیزالکتزًنیکی

نبهو استعالم

نبهحدًد

-

1ماه

غیزالکتزًنیکی

نبهو استعالم

2سال

نامشخص

 4-3ماه

غیزالکتزًنیکی

تالمانع تودن

نبهو استعالم

نبهحدًد

-

حزین شيز ًرًستب

نبهو استعالم

نبهحدًد

-

پزًانو بيزه بزداری
آة
بالهبنع بٌدن طزح

موافقت اصولی

و تجارت
4

اداره کل راه و

1ماه

غیزالکتزًنیکی

شهرسازی
5
6
7

شهرداری

1ماه

غیزالکتزًنیکی

توضیحات

