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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
 واگذاری واحدهای ساخته شده در محدوده شهرهای جدید عنوان خدمت:

 1501171000ی خدمت: شناسه

 ـــــی خدمت والد: عنوان و شناسه

 G2Gو  G2C ،G2B: نوع خدمت

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

رخداد رویدادی مشخص/ تشخیص دستگاه/ دستورات فرارسیدن زمانی مشخص/  /ی خدمتتقاضای گیرندهنحوه آغاز خدمت: 

 و مصوّبات باالدستی

ــازمان مربوطه،  مدارک الزم برای انجام خدمت: ــوی فرد یا س ــاختمانی مورد نظر از س ــت خرید یا واگذاری واحد س درخواس

 صدور اسناد مالکیت

سنامه قوانین و مقررات مربوط: سا شهرهای جدید، قانون ایجاد ا شرکت عمران  ی اجرایی ایجاد نامهشهرهای جدید، آیینی 

 شهرهای جدید، قوانین دال بر فروش و واگذاری مستحدثات، قوانین ناظر بر تأمین و انتقال اسناد مالکیت مستحدثات

سی فعلی به خدمت:  ستر شهر جدید مد نظر مراجعه و در نحوه د شرکت عمران  شرکت یا خود  ضی واحد به تارنمای  متقا

ی تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( گیرد و در صورت نیاز در سامانهبرای واگذاری در نظر گرفته شده قرار میجریان واحدهای 

ای را ساخته طبق قرارداد مشارکت مربوط از واحدهای مربوط به آدرس زیر درخواست خود را ثبت بنماید و اگر مشارکتی پروژه

 به خود استفاده نماید:
http://setadiran.ir/setad/cms 

سامانه سایر  شرکتالعاتی( در های اطّ)بانک هاارتباط خدمت با  ــامانههیأت مدیره و مجمع،  :این  ی خدمات تارنما، س

 WebGISو  IPMPی آمار و اطّالعات شهرهای جدید، ، سامانهی واگذاری امالکسامانهالکترونیک مسکن مهر، 

ستگاههای اطاّلعاتی( در ها )بانکسامانهسایر ارتباط خدمت با  سکن مهر و ثبت نام و واگذاری های دیگر: د مدیریت م

 مسکن مهر

هدف -3
برداری و منفعت آنها و واحدهای روبنایی )مسکونی، تجاری، درمانی، ...( به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت بهرهواگذاری 

 ی شهریو نیز توسعه رسانی آنها به مردم، تأمین منابع مالی شرکتخدمت



ی خدمتارایه مسؤول -4
 امالک، حقوقی، امور ثبتی و واگذاریریزی و بودجه، پیمان و امور قراردادها، فّنی ـ اجرایی و نظارت و گذاری، برنامهسرمایهواحد 

 ی ستادو هیأت مدیره توابع

این شرکتگیرنده و تعهّدات متقابل خدمت -5

گذار طبق قرارداد پس از اتمام آنها، دریافت درخواست متقاضیان واحدهای روبنایی مشارکتی با سرمایهتقسیم  ی شرکت:وظیفه

خرید واحدهای عرضه شده برای فروش و بررسی شرایط خریدار و طی مراحل قانونی دریافت پول ارزش واحد و انتقال اسناد 

م ملّی به متقاضیان تخصیص داده شده پس از اتمام عملیات مالکیت و فروش، فراخوان و واگذاری واحدهای مسکن مهر و اقدا

های دولتی جهت دریافت مراکز روبنایی مرتبط و بررسی شرایط و طی احداث آنها و دریافت رسمی و بررسی درخواست دستگاه

 تشریفات قانونی انتقال واحد به صورت رایگان به آنها  

عرضه  رکت و درخواست دریافت واحدهر جدید مد نظر یا تارنمای آن شمراجعه به شرکت عمران ش گیرنده:ی خدمتوظیفه

ی )به روش شرکت در مزایده یا استعالم یا قیمت کارشناسی( و مراجعه به سامانه ی مدارک الزمها و ارایهشده و پرداخت هزینه

ی متقاضیان مسکن مهر یا اقدام ملّی بر یا مراجعه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( در صورت نیاز و اقدام الزم در ان سامانه،

های اقساط و پرداخت اقساط های تعیین شده و دفترچهاساس پیامک ارسالی جهت تحویل گرفتن واحد خود و پرداخت هزینه

 ها و درخواستگذاران پس از اتمام بموقع پروژهی مشارکتی طبق قرارداد توسّط سرمایهخود و نیز تقسیم واحدهای ساخته شده

های دولتی جهت دریافت مراکز روبنایی مربوط به خود در شهر جدید مد نظر و پیگیری برای تأیید درخواست و مکتوب دستگاه

 برداری از واحد تخصیص داده شده به آن دستگاه  دریافت و بهره

به طور متوسّط ماه 1 :خدمت انجام زمان مدت

حدّاقل یکبار :حضوری مراجعه مرتبه تعداد

ساعات اداری سالدر طی کل  :خدمت به دسترسی زمان

هاها و پرداختهزینه -6
بسته به ارزش بنا، زمان واگذاری، کاربرد بنا، ضوابط باالدستی و نوع متقاضی متفاوت و بر اساس مزایده یا کارشناسی تعیین 

 .شودمی

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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