شناسنامه خدمت

نام دستگاه :اداره كل مسكن و شهرسازي ) مديريت مسكن و ساختمان (
عنوان خدمت/وظيفه:

انعقاد قرارداد پيش فروش با متقاضی

شماره شناسنامه خدمت:

شرح خدمت/وظيفه:
 -1تعيين  %07مبلغ قرارداد هر واحد پروژه توسط كارشناس
 -2اعالم واريز مبلغ فوق به متقاضی
 -3پيمانكار ليست متقاضيانی را كه واريز وجه نمودند به اداره كل ارائه نمايد.
 -4مشاهده صحت وجه واريزي متقاضی در سامانه مسكن مهر
 -5ارائه فرمت مخصوص اداره كل به پيمانكار جهت ارائه مشخصات واحدهاو بلوک ها و طبقه ها
 -6ارائه ليست واحدها و طبقه ها و بلوک هاي پروژه توسط پيمانكار به اداره كل جهت ثبت در سامانه مسكن مهر وفق فرمت داده شده
 -0مشخص نمودن واحد وطبقه متقاضيانی كه وجه مورد نظر را واريز نمودند به اداره كل توسط پيمانكار
 -8وارد نمودن مشخصات واحد متقاضی در سامانه مسكن مهر توسط كارشناس جهت اختصاص قرارداد پيش فروش
 -9ارسال فايل قرارداد پيش فروش به مدير كل براي امضا و تاييد آن
 -17صدور و دانلود قرارداد پيش فروش متقاضيان و ارائه فايل آن به پيمانكار جهت پرينت و امضا توسط متقاضی و پيمانكار
 -11دريافت فايل اسكن قراد پيش فروش امضا شده توسط پيمانكار و متقاضی جهت آزاد سازي مبالغ
معرفی خدمت گيرند(گان) :پيمانكاران و افراد حقيقی و حقوقی
انواع زيرگروه هاي خدمت :اختصاصی
كانال هاي كنونی ارايه
حضور در دفاتر دستگاه ومراكز وابسته

(تعداد  03نفر روزانه در مركز)

 دفاتر پيشخوان و خدمت دفاتر خدمات روستايی ( ICTتعداد ........دفتر)
 جايگاه وب
ساير كانال ها:
روش ارائه خدمت
الكترنيكی

ارايه
خدمت به-
صورت
غيرالكترونيكی

اطالع رسانی
الكترونيكی از
چگونگی ارايه خدمت
وامكان دريافت
كاربرگ از طريق وب

تعاملی

تراكنشی

ذكرضرورت هاي مراجعه حضوري :انعقاد قرارداد  ،احراز هويت متقاضی و تشكيل پرونده و اخذ معرفی نامه جهت بانك
آمار تعداد خدمت گيرندگان 37 :نفر روزانه
سطح ارائه خدمت الکترونیکیملی
نوع خدمت

G2G

منطقه اي
G2C

استانی
G2B

شهري

روستائی

B2B
B2C

تعداد دوره ها/تعداد دفعات ارايه خدمت به ذينفع در يك بازه يك ساله 5 :بار براي هر پروژه
مدت زمان ارائه خدمت 45 :دقيقه در روز
هزينه ي مستقيم ارايه خدمت( ريال):

بهاي تمام شده ارايه خدمت (در صورت وجود)(ريال):

آيا ارائه خدمت نيازمند همكاري بين سازمانی( مانند اطالعات  ،استعالم و )...است  ،يا اينكه رٍأسا توسط دستگاه قابل ارايه است؟ بانك  ،تعاون  ،بيمه  ،دارايی ،بنياد شهيد ،
شهرداري  ،ثبت احوال ،ثبت اسناد
نيازمندي هاي احراز هويت حقيقی وحقوقی :جزء موارد الزم براي مراجعين است
نيازمندي ها به ديگر پايگاههاي اطالعات پايه كشور :بانك زمين و مسكن

