سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان
اطالع رسانی خدمات بدون شناسه خدمت
عنوان خدمت :واگذاری اراضی ملی جهت طرح های غیرکشاورزی
نوع خدمت:

 خدمت به شهروندان ()G2C

شناسه خدمت:

 خدمت به کسب و کار ()G2B

 خدمت به دیگر دستگاه های دولتی ()G2G

شرح خدمت :
 -1واگذاری اراضی ملی جهت طرح های گردشگری
 -2واگذاری اراضی ملی جهت طرح های ورزش و جوانان
 -3واگذاری اراضی ملی جهت طرح های صنعت  ،معدن و تجارت
 -4واگذاری اراضی ملی جهت طرح های راهداری و حمل و نقل جاده ای
 -5واگذاری اراضی ملی جهت طرح های وابسته به وزارت نفت
 -6سایر موافقت ها جهت واگذاری اراضی ملی توسط سازمان های ذیربط
مدارک مورد نیاز:
طبق مدارک پیوست – فایل مدارک مورد نیاز واگذاری طرح های غیر کشاورزی – ماده 21
قوانین و مقررات باالدستی- :

جزئیات خدمت

متوسط مدت زمان ارائه خدمت:

در صورت تکمیل بودن مدارک  45روز کاری

ساعات ارائه خدمت:

همه روزه در ساعت اداری

تعداد بار مراجعه حضوری:

خدمات غیر حضوری است

هزینه ارائه خدمت (ریال) به خدمت
گیرندگان :



اینترنتی:

نحوه دسترسی به



پست الکترونیک:

خدمت


 استفاده از کد دستوری :USSD

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب(های) بانکی

-

-

تلفن گویا یا مرکز تماس:

*5566*01110101*3#

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت:
جهت مشاهده و تکمیل فرم ثبت پیشنهاد و شکایت از خدمت روی آدرس زیر کلیک فرمائید
http://www.agri-es.ir/Default.aspx?tabid=10888
نحوه دسترسی به فرم نظرسنجی از خدمت:
جهت مشاهده و تکمیل فرم نظرسنجی از خدمت روی آدرس زیر کلیک فرمائید
http://www.agri-es.ir/Default.aspx?tabid=10887
افراد پاسخگوی خدمت  /زیرخدمت
آقای مهندس علی اکبر مهدی لو33113145 :
آقای مهندس مهدی عربیان33113141 :
خانم مهندس نوشین امیری33113141 :

نمودار مراحل دریافت خدمت  :روند صدور مجوز برای طرح های غیرکشاورزی در حوزه واگذاری اراضی ملی (ماده )12

دستگاه تخصصی
ارائه موافقت اصولی اولیه ،استعالم یا درخواست با کروکی دارای مختصات یو تی ام

مدیریت امور اراضی
اخذ تخصیص اراضی از طریق اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

اعالم به مدیریت

دستگاه تخصصی

جهاد کشاورزی شهرستان

اخذ استعالمات و طرح در گروه کاری مربوطه

اداره کل راه و شهرسازی
محیط زیست
زیست
آمایش و
عشایری ،محیط
روستای آمایش و
شهری،عشایری،
روستای
زیربنایی ،
امور ،شهری،
زیربنایی
کارگروه
کارگروهوامور
کاری تلفیق
طرح در
طرح در گروه

فرمانداری

استانداری

شهرستان

شورای برنامه ریزی و توسعه استان

مدیریت امور اراضی
طرح در کمیسیون ماده  (12واگذاری برای طرحهای غیرکشاورزی)

صدور پروانه تاسیس
« دستگاه تخصصی »

انعقاد قرارداد واگذاری
صورتمجلس تحویل و تحول

صدور پروانه ساختمانی
شهرداری و بخشداری

