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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
 تأمین اسناد اتمام و مالکیت مسکن مهر عنوان خدمت:

 15021703103ی خدمت: شناسه

(15011703000) طراحی شهری و تأمین سکونتگاه برای متقاضیان بالقوه مسکن در محدوده شهرهای جدیدی خدمت والد: عنوان و شناسه

G2C و G2G: نوع خدمت

 دولتیعام، حقیقی و حقوقی، خصوصی و  نوع مخاطبین:

 و مصوّبات باالدستی رخداد رویدادی مشخص/ دستورات /تشخیص دستگاهتقاضای گیرنده خدمت/ نحوه آغاز خدمت: 

 ـــــ مدارک الزم برای انجام خدمت:

ست و در کل به تأییدیه قوانین و مقررات مربوط: سناد متفاوت ا سفتاین ا سور ی اتمام  سان ستاندارد آ کاری بلوک، تأیید ا

 ی قسط به نام فرد نیاز استتخصیص واحد به نام متقاضیان و صدور دفترچهساختمان، 

ی ثبت نام و توانند به سامانهمی ی تخصیصیپروژهخود و اطّالع از وضعیت متقاضیان برای نحوه دسترسی فعلی به خدمت: 

 واگذاری مسکن مهر به نشانی زیر مراجعه نمایند:

http://mehr.mrud.ir 
توانند زیر میبه نشانی  کن مهری خدمات الکترونیک مسسامانهخود به  یو رویه همچنین برای پیگیری الکترونیک وضعیت

 مراجعه نمایند:
https://emehr.ntdc.ir 

 ی مرتبط بهسامانه توانند بهپیگیری وضعیت مسکن اقدام ملّی هم متقاضیان برای آگاهی از وضعیت خود میبرای ثبت نام و 

 نشانی زیر مراجعه نمایند:
https://tem.mrud.ir 

شده و برای مابقی هم م شرکت عمران مرتبط ارایه  ّسط  ضی تو سناد متقا ست برخی ا عرّفی به نهادهای مربوط )بانک گفتنی ا

 شود.مسکن و سازمان ثبت اسناد و امالک( می

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

شهرداری بانک مسکن،  مدیریت مسکن مهر،های دیگر: دستگاههای اطاّلعاتی( در ها )بانکسایر سامانهارتباط خدمت با 

 اسناد و امالک کشورثبت و 



هدف -3
دار شدن متقاضی و امکان نقل و انتقال آناسناد اولیه و نهایی مالکیت واحد مسکونی متقاضی و رسمی شدن خانهتأمین 

ی خدمتارایه مسؤول -4
توابع ی کل مالی و ذیحسابیر ثبتی و واگذاری و ادارهوو دفتر امالک، حقوقی، ام ی امور مسکنتوسعهدفتر 

این شرکتگیرنده و تعهّدات متقابل خدمت -5

ی وی، تأمین قرارداد واگذاری پس از اطمینان از واجد شرایط بودن متقاضی ثبت نام شده و واریز اولین آورده ی شرکت:وظیفه

ی تدوین صورتمجلس تفکیکی اعیان پس از تخصیص واحد به متقاضی، معرّفی متقاضی به بانک مسکن جهت دریافت دفترچه

تدوین صورتمجلس تفکیکی اعیان و تحویل واحد، صدور صورتمجلس تفکیکی عرصه پس از دریافت کارت قسط  قسط پس از

تمامی متقاضیان ساختمان مربوط و تحویل واحد به آنها، معرّفی به دفتر ثبت اسناد رسمی پس از تسویه حساب اقساط جهت 

   دریافت سند تفکیکی اعیان و سپس عرصه 

برای دریافت اسناد مختلف از شرکت عمران مربوط، بانک عامل، دفتر ثبت اسناد و امالک و پیگیری  گیرنده:خدمتی وظیفه

 انجام تعهّدات مالی و قانونی

به طور متوسّط ماه 6 :خدمت انجام زمان مدت

بار 2حداقل  :حضوری مراجعه مرتبه تعداد

های ملّی مسکن مطرح استو البته مقاطعی که طرح سالدر طی کل  :خدمت به دسترسی زمان

هاها و پرداختهزینه -6
نوع سندبر اساس توافق و 

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 اعضای مجمع شرکتی شرکت یا هیأت 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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