فرم اطالعات خدمت  /زیر خدمت جهت ارایه به پایگاه اطالع رسانی دستگاه
عنوان خدمت  :صدور مجوز اجراي مقررات ماده  2قااوون ووساازي وعماران

 -2شناسه خدمت 80138112111 :
این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریسی ارائه شده است.

شهري
ووع خدمت  :خدمت به شهروودان
خدمت به شهروودان ) )G2C



خدمت به کسب و کار( )G2B

 خذهت بِ دیگز دستگاُ ّای دٍلتی ( )g2g

شرح خدمت

بزاساس قاوًن وًساسی ي عمزان شهزی شهزداریها مکلفىد بزاساس مقزرات ایه قاوًن عًارض مذکًررا يصًل ي
مىحصزا به مصزف وًساسی ي عمزان شهز بزساوىد.

ویاز

فرمهاي مورد

مدارک و

-1اخذ عزح ّادی یا جاهع ضْزی ٍّوچٌیي اعالعات جوعیتی اسضْزداریْا ٍارسال بِ ٍسارت کطَر جْت بزقزاری عَارض هَصَف.
هحاسبِ ٍٍصَل عَارض ًَساسی اس هالکیي درضْزداری بصَرت کاهال الکتزًٍیکی هی باضذ.

متوسط مدت زمان
اریه خدمت

-

جسئیات خدمت

-

ساعات ارایه خدمت
آدرس محل خدمت
تعداد بار مراجعه

-

حضوري
هسینه ارایه خدمات ( ریال ) به
خدمت گیرودگان )

هبلػ ( هبالػ )

ضوارُ حساب ّای باًکی

-

* ایٌتزًتی پیًَذ صفحِ ارایِ خذهت بِ صَرت الکتزًٍیکی با کلیک رٍی ًواد کاربز را
وحوه دسترسی به خدمت

پست الکتزًٍیک( :آدرس پست الکتزًٍیک خذهت جْت پاسخگَیی

تلفي گَیا یا هزکش تواس:

ّذایت کٌذ ( :آدرس ایٌتزًتی) بصَرت الکتزًٍیکی

یا ارتباط با هتقاضی)

در صَرت ٍجَد ارایِ ضوارُ هزکش تواس یا تلفي گَیا با کلیک رٍی ًواد ًوایص دادُ ضَد

تلفي ّوزاُ (پیًَذ دریافت بزًاهِ کاربزدی ارائِ خذهت رٍی تلفي ّوزاُ

پیام کَتاُ ( ضوارُ ساهاًِ پیاهکی ارائِ خذهت در صَرت ٍجَد با کلیک رٍی ًواد ًوایص دادُ ضَد 
دفاتز ارایِ خذهت یا دفاتز پیطخَاى خذهات  :لیست باس ضًَذُ یا پیًَذ آدرس دفاتز ارایِ خذهت یا

دفاتز پیطخَاى )

زیرخدمت

ومودار مراحل دریافت خدمت/

ارسال درخَاست ضْزداری هتقاضی خذهت اس عزیق استاًذاری بِ ٍسارت کطَر جْت بزقزاری عَارض هَصَف
بزرسی هذارک هَرد ًیاس اعن اس عزح ّادی  ،جاهع ٍ یا تفضیلی ارسالی ٍگشارش تَجیْی درخَاست هجَس
درصَرت رعایت ضَابظ  ،تْیِ پیص ًَیس هبٌی بز هَافقت با اخذ عَارض ٍ تعییي سهاى ضزٍع اخذ عَارض
اهضای هجَس تَسظ ٍسیز کطَر ٍ ارسال بِ استاًذاری جْت ابالغ بِ ضْزداریْای هطوَل

