فلوچارت فرآیند صدور مجوزهای شهرسازی )توسعه و معابر(01 -

کد مدرک :
شمار ویرایش :
شمار صفحه :

D-__-2-1-01

کارشناس بازدید

گیشه شهرداری الکترونیک

واحد امالک

متقاضی

مدیریت امالک

)پیمانکار بازدید طرفقرارداد شهرداری منطقه(

)ادار نیوشهرهقطنم یرادرهش یزاسازی شهرداری منطقه(

)شهرداری منطقه(

)مالک یا وکیل قانونی وی(

)معاونت اداری و مالی شهرداری شیراز(

شروع

رآیند صدور مجوزهای

شهرهقطنم یرادرهش یزاسازی )بازدیدکارشناهقطنم یرادرهش یزاسی(
انتخاب شمار درخواهقطنم یرادرهش یزاست و تعیین جانمایی
ملک در نقسه نر ا ار هقطنم یرادرهش یزاسرا براهقطنم یرادرهش یزاساس آدرس

تعیین و بررهقطنم یرادرهش یزاسی محل ملک روی نقشه
طرح تفصیلی قدیمی و جدید

تعیین ضابطه ،کاربری و عرض معبر ملک
جهت تعیین مقداردرمسیر ملک

خیر

آیا ملک موضوع
پروند دارای موردمسیر و
تعریض معبر اهقطنم یرادرهش یزاست؟
بلی

آیا درخواهقطنم یرادرهش یزاست مالک
مربوط به صدور پروانه هقطنم یرادرهش یزاساخت
برای ملک اهقطنم یرادرهش یزاست؟
خیر

بلی

آیا مساحت مورد
مسیر که باید تملک شود بیش از
200مترمربع اهقطنم یرادرهش یزاست؟

بلی

خیر

رآیند مدیریت امالک و
اراضی )تملک ج ئی(
رآیند مدیریت امالک و
اراضی )تملک کالن(

B

A

فلوچارت فرآیند صدور مجوزهای شهرسازی )توسعه و معابر(02 -

کد مدرک :
شماره ویرایش :
شماره صفحه :

D-__-2-1-01

کارشناس بازدید

گیشه شهرداری الکترونیک

واحد امالک

متقاضی

سازمانهای خدماترسان

)پیمانکار بازدید طرفقرارداد شهرداری منطقه(

)اداره نیوشهرسازی شهرداری منطقه(

)شهرداری منطقه(

)مالک یا وکیل قانونی وی(

)سازمان قطارشهری /شرکت برق /اداره اوقاف(

A

B

خیر

آیا تعریض معبر
مربوط به ملک موضوع درخواست
بیشاز 12متر است؟
بلی
تایید یلد حق مشر یت برای ملک
موضوع درخواست در رم بروکف

آیا ملک موضوع
پرونده نزدیک ایستگاه قطارشهری
قرارگر ته است؟

خیر

بلی
تهیه نامه استعالم از سازمان قطارشهری
جهت تعیین تکلیف ملک و ارائه به مالک
مراجعه به سازمان قطارشهری ،ارائه نامه
استعالم و پیگیری دریا ت پاسخ نامه
خیر

آیا ملک موضوع
درخواست ،مشمول پرداخت
سه خدمات است؟

تعیین تکلیف ملک موضوع نامه برحسب
نوع درخواست متقاضی از شهرداری

بلی
تهیه نامه استعالم سال نصب کنتور از
شرکت توزیع نیروی برق و ارائه به مالک
مراجعه به شرکت توزیع نیروی برق ،ارائه
نامه استعالم و پیگیری دریا ت پاسخ

D

C

فلوچارت فرآیند صدور مجوزهای شهرسازی )توسعه و معابر(03 -

کد مدرک :
شماره ویرایش :
شماره صفحه :

D-__-2-1-01

کارشناس بازدید

گیشه شهرداری الکترونیک

واحد امالک

متقاضی

سازمانهای خدماترسان

)پیمانکار بازدید طرفقرارداد شهرداری منطقه(

)اداره نیوشهرسازی شهرداری منطقه(

)شهرداری منطقه(

)مالک یا وکیل قانونی وی(

)سازمان قطارشهری /شرکت برق /اداره اوقاف(

C

بلی

آیا ملک موضوع
درخواست ،دارای سند و پروانه
ساخت است؟

تعیین تکلیف ملک موضوع نامه برحسب
نوع درخواست متقاضی از شهرداری

خیر
تهیه نامه استعالم وضعیت وقفی بودن یا
نبودن ملک ازاداره اوقاف و ارائه به مالک

D

مراجعه به اداره کل اوقاف و امورخیریه ،ارائه
نامه استعالم و پیگیری دریا ت پاسخ
تعیین تکلیف ملک موضوع نامه برحسب
نوع درخواست متقاضی از شهرداری

تکمیل یلد سهم خدمات )مشمول یا
غیرمشمول( جهت وصول در اداره درآمد

محاسبه مساحت موردمسیر ملک و
مساحت باقیمانده پس از کسر موردمسیر

خیر

آیا در گزارش بازدید
مساحت وضع موجود ازسندملک
خیلی بیشتر است؟
بلی

تهیه نامه رسیدگی به اضا ه مساحت ملک
و ارسال به مدیریت امالک شهرداری

E

رآیند روش
امالک و اراضی

کد مدرک :
شماره ويرايش :
شماره صفحه :

فلوچارت فرآیند صدور مجوزهای شهرسازی )توسعه و معابر(04 -

D-__-2-1-01

گیشه استعالمات

گیشه شهرداری الکترونیک

واحد امالک

اداره درآمد

سازمانهای خدماترسان

)اداره ن و شهرسازی شهرداری منطقه(

)اداره ن وشهرسازی شهرداری منطقه(

)شهرداری منطقه(

)اداره درآمد و نوسازی شهرداری منطقه(

)سازمان قطارشهری /شرکت برق /اداره اوقاف(

E

بل

آيا درخواست مالک
مربوط به ساخت و ساز در ملک
موردنظر است؟
خیر

تکمیل یلد ابعاد باقیمانده ملک پس از
اعمال موردمسیر يا بدون نیاز به موردمسیر

تکمیل یلدهای طول عقب نشین و عرض
گذراصالح در رم بروکف وذخیره اطالعات

اداره
درآمد

آيا درخواست ،جزء
موارديست که بايد به سرعت پاسخ
داده شود؟
اداره شهرسازی

ارجاع به گیشه مربوط به استعالم هاي
که به سرعت پاسخ داده م شوند

رآيند صدور مجوزهای
شهرسازی )شهرسازی(

پايان
تکمیل یلد ابعاد باقیمانده ملک پس از
اعمال موردمسیر يا بدون نیاز به موردمسیر

رآيند محاسبه
عوارض و درآمدها

پايان

