راهنمای همکاران مناطق و شهرستانها

همکار محترم خواهشمند است متن زیر را مطالعه نموده و نکات زیر را هنگام ثبت نامه مورد استفاده قرار دهید.
 -1ساختمان معرفی شده موسس پیش از معرفی به نوسازی مورد بازدید قرار گیرد و از دارا بودن شرایط اولیه اطمینان
حاصل گردد.
 -2از معرفی ساختمانهایی که کل آن در اختیار موسس قرار نمی گیرد یا ساختمانهایی که در معابر و بن بست با عرض
کمتر از  8متر و در بن بستهای با طول بیشتر از  03متر ،همچنین ساختمانهایی با متراژهای کمتر از جداول مناطق
مربوطه جدا خودداری گردد .بازدیدها برای موسسین دارای هزینه بوده و در صورت تایید نشدن هزینه ها مسترد
نخواهد شد.
 -0جهت مجوز بیش از یک مقطع ،از داشتن دربهای ورودی جدا ،راههای دسترسی جداگانه  ،امکان تفکیک و دارا بودن
مجموع متراژ اطمینان حاصل شود.
 -4موسس شخصا فرم راهنمای موسسین را تکمیل و امضا نماید .مسولیت احراز هویت با مدیریت آموزش و پرورش می
باشد.
 -5فرم در قسمت پیوست سامانه ،بارگذاری شود(.درخواستهای فاقد این فرم عودت داده می شود).
 -6شماره همراه و تلفن فرم درخواست با موسس کنترل شده و از صحت آن اطمینان حاصل کنید .تنها راه ارتباطی
شرکت و اداره کل همین شماره ها خواهد بود.
 -7شماره همراه با صفر وارد شود .هنگام تایپ شماره ها زبان دستگاه در حالت انگلیسی ( )ENGقرار داشته باشد.
 -8کد پستی ساختمان معرفی شده به دقت وارد شود .کد پستی اشتباه ،مجوز را دچار ایراد خواهد کرد.
 -9در صورت درخواست نهایی( تمدید ) یا تعیین ظرفیت ،در کادر مورد نظر شماره و تاریخ آخرین مجوز نوسازی را وارد
شود.
 -13حق انتخاب شرکت با موسس می باشد.
 -11با توجه به تعیین تعداد کار در هر منطقه  ،از خالی بودن ظرفیت شرکت توسط موسس اطمینان حاصل شود.
 -11در صورت داشتن مدارک مثبته ( پایان کار شهرداری و  )...در قسمت پیوست اسکن گردد.
 -10دکمه ذخیره و سپس گزینه مرحله بعد انتخاب شود  .سیستم به صورت اتوماتیک شماره نامه را اعالم خواهد کرد .در
آنصورت ارسال نامه انجام شده است.
 -14در صورت بروز خطا از سیستم خارج شده و مجددا نامه ثبت شود.
 -15قسمت تاریخچه نامه های عودت داده شده مالحظه گردد.علت بازگشت نامه توضیح داده شده است .اصالحات الزم را
اعمال و مجددا ذخیره و ارسال شود.
 -16مجوز مقدماتی صادره را پرینت گرفته و به موسس جهت ارائه به شهرداری شهرستان/منطقه تحویل گردد.
امید که با همراهی و مساعدت همکاران محترم ،بتوانیم گامی در جهت تکریم ارباب رجوع ،سرعت و دقت صدور مجوز برداریم.
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