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  رساني دستگاهجهت ارائه روي پايگاه اطالعخدمت خدمت/زير اطالعاتفرم 
  قانون نوسازي وعمران شهري 2صدور مجوز ماده عنوان خدمت:

   
  )15021083000( شناسه خدمت

  ( اين فيلد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه شده است.) 
خدمت به ديگردستگاه هاي             )G2B( خدمت به كسب و كار   )          G2Cنوع خدمت:           خدمت به شهروندان (

  )G2Gدولتي(
 :شرح خدمت

صدور مجوز موافقت و تعيين زمان اخذ عوارض نوسازي به منظور صرف درآمد حاصل از وجوه اخذ شده جهت نوسازي و عمران 
  ن و...ميادي ،ها شهري وتوسعه معابر و ايجاد پاركها ، پاركينگ

  مدارك مورد نياز:
 محدوده قانوني مصوب  -

 ارسال درخواست شهرداري از طريق استانداري -

  امار جمعيتي -

ت
جزييات خدم

  

 ارايه زمان متوسط مدت
  خدمت:

 روز10

 (ساعات مراجعه متقاضي)  ساعات ارائه خدمت:
تعداد بار مراجعه 

  حضوري
 

هزينه ارايه 
خدمت(ريال) به خدمت 

  گيرندگان
  

  شماره حساب (هاي) بانكي بلغ(مبالغ)م
   
   

. . .   

ت
نحوه دسترسي به خدم

    )        هدايت كندكاربر را  نمادبا كليك روي  (پيوند صفحه ارائه خدمت بصورت الكترونيكي اينترنتي     
 ارتباط با متقاضي)                         (آدرس پست الكترونيك خدمت جهت پاسخگويي يا پست الكترونيك:    

      )           نمايش داده شود نمادبا كليك روي  (در صورت وجود ارائه شماره مركز تماس يا تلفن گوياتلفن گويا يا مركز تماس:     

    همراه)ربردي ارائه خدمت روي تلفن (پيوند دريافت برنامه كاتلفن همراه    

        )نمايش داده شود نمادبا كليك روي  (شماره سامانه پيامكي ارائه خدمت در صورت وجودپيام كوتاه     

دفاتر پيشخوان (ليست بازشونده يا پيوند آدرس دفاتر ارائه خدمت يا دفاتر ارائه خدمت يا دفاتر پيشخوان خدمات   
   خدمت) ارائه
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 (از ديد متقاضي خدمت)نمودار مراحل دريافت خدمت/زيرخدمت
  
ارسال درخواست شهرداري متقاضي خدمت از طريق استانداري مربوطه به وزارت كشور- 1
بررسي مدارك مورد نياز اعم از طرح هادي، جامع و يا تفضيلي ارسالي و گزارش توجيهي درخواست مجوز - 2
هيه پيش نويس مبني بر موافقت با اخذ عوارض و تعيين زمان شروع اخذ عوارضدرصورت رعايت ضوابط، ت- 3
امضاي مجوز توسط وزير كشور و ارسال آن آن به استانداري ذيربط - 4  

 1جدول شماره 


