اتاق 12

عنوان خدمت

مدت زمان
ارائه
خدمت

هزینه
خدمت

آماده سازی اراضی در محدوده شهر

 1سال

طبق احجام
کار و وضعیت
پروژه

http://shirinshahr.ir/rha/form/3

تهیه طرح های آماده سازی اراضی در محدوده شهر

 3سال

طبق احجام و
وضعیت پروژه

http://shirinshahr.ir/rha/form/3

مدیریت بر ساخت انواع پروژه های روبنایی ،تاسیساتی و رفاهی

 1سال

طبق قرارداد

 http://77.104.101.12سامانه ipmp
http://shirinshahr.ir/rha/form/3

پیگیری بر ایجاد تاسیسات زیربنایی

 9ماه

بستگی به نوع
تاسیسات
دارد

http://shirinshahr.ir/rha/form/3
http://shahrah.mrud.ir

حمایت از فناوری های نوین ساختمانی در محدوده شهر

 10روز

0بستگی به
نوع پروژه
دارد

www.maskanmehr.net
http://shirinshahr.ir/rha/form/3
http://mehr.mrud.ir

مدت زمان
ارائه خدمت

هزینه خدمت

اجرای پروژه های ساخت از طریق
مشارکت در محدوده شهر

 1سال

بستگی به نوع پروژه و توافق
طرفین

سامانه ipmp
http://shirinshahr.ir/rha/form/3

انتقال زمین به دستگاه های دولتی

 4ماه

0

http://shirinshahr.ir/rha/form/3

 381روز

0

عنوان خدمت

اتاق 5

آدرس خدمت الکترونیکی

حفظ و حراست اراضی و مستحدثات در
محدوده شهر
فروش زمین به اشخاص حقیقی و حقوقی
در محدوده شهر

 1ماه

هزینهی چاپ آگهی فراخوان
مزایده (درصورت مزایدهای بودن)
و قیمت روز زمین مورد فروش

اظهارنظر و پاسخگویی نسبت به
استعالمات خصوصی ،تخلفات ،مغایرت ها
و دعاوی

 8روز

0

آدرس خدمت الکترونیکی

http://shirinshahr.ir/rha/form/3
http://shirinshahr.ir/rha/mataleb/dasteh/8
http://shirinshahr.ir/rha/form/3
http://shirinshahr.ir/rha/form/1
http://shekayat.shirinshahr.ir

عنوان خدمت

مدت زمان ارائه
خدمت

هزینه خدمت

آدرس خدمت الکترونیکی

تامین اسناد اتمام و مالکیت مسکن مهر

6ماه

طبق توافق و نوع سند

http://shirinshahr.ir/rha/form/3
www.maskanmehr.net

پیگیری جهت استقرار دستگاه های خدمات
رسان ،دولتی و اجرایی

6ماه

0

http://shirinshahr.ir/rha/form/3
http://shekayat.shirinshahr.ir

0

http://shirinshahr.ir/rha/form/3
http://shekayat.shirinshahr.ir
http://shahrah.mrud.ir/app.php

www.mehr.mrud.ir

اتاق 5

رسیدگی به شکایات مکتوب و حضوری و
غیر حضوری مراجعین

 10روز

تعیین ضوابط و استانداردهای ایجاد باغ شهرها

مدت
زمان
ارائه
خدمت
 6ماه

اعمال ضوابط و استانداردهای ایجاد باغ شهرها

 90روز

حمایت از پایانامه های دانشجوی

 7ماه

0

واگذاری واحدهای ساخته شده در محدوده شهر

 1ماه

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

حمایت از پژوهشگران و صاحبان ایده های نو

 8ماه

0

برنامه ریزی و مدیریت بر ساخت و تحویل
واحدهای مسکونی

 5سال

عنوان خدمت

هزینه خدمت

آدرس خدمت الکترونیکی

0
http://shirinshahr.ir/rha/form/3
بسته به ارزش پروژه متغیر میباشد

اتاق 5

بر اساس توافق و قیمت تمام شدهی ساخت مسکن و
سود و سربار

http://shirinshahr.ir/rha/form/3
http://shekayat.shirinshahr.ir
http://shirinshahr.ir/rha/form/3
http://shirinshahr.ir/rha/mataleb/dasteh/8
https://iets.mporg.ir/Tenders.aspx
http://shirinshahr.ir/rha/form/3
http://shekayat.shirinshahr.ir
http://shirinshahr.ir/rha/form/3
http://shirinshahr.ir/rha/mataleb/dasteh/8
https://iets.mporg.ir/Tenders.aspx

