ساماوه ديلت الكتريويك ي هًشمىدسازی اداری
استان خًزستان
وام خدمت :صدير پرياوه ساختمان
كد خدمت{ :ایه کد تًسط استاوداری تعييه می گردد}
دامىٍ عملكزد :شرکت عمران شهر جدید شيریه شهر
ياحد :شهرسازی ي معماری
شزح فزم :مالك پس از ارائه مدارک مبىی بر مالكيت زميه ا قدام به ارایه یك برگ درخًاست جهت صدير پرياوه
ساختمان می وماید .چىاوجه قبل از صدير پرياوه اقدام به ساخت صًرت گيرد ،تًسط شرکت عمران شهر جدید شيریه
شهر متًقف می گردد.
مدت سمان اوجام كار:


اس سمان صدير در خًاست تًسط متقاضی ،استعالم اس ياحد حقًقی ي اخذ گًاَی ا س ياحد فىی ي اجزایی 1 ،ريس كاری بٍ
طًل می اوجامد.



تُیٍ فزم كارشىاسی ي تُیٍ وقشٍ ي اخذ امضائ وُایی 2 ،ريس كاری بٍ طًل می اوجامد.



بزرسی وقشٍ َای تُیٍ شدٌ تًسط متقاضی ي ارائٍ ياحد صدير پزياوٍ 1 ،ريس كاری بٍ طًل می اوجامد.



محاسبٍ عًارض صدير پزياوٍ ي صدير آن ي ارائٍ فیش ياریش َشیىٍ صدير پزياوٍ بٍ متقاضی 2 ،ريس كاری بٍ طًل می
اوجامد.

مزاحل ي شزح اقدامات:


درخًاست صدير پزياوٍ ي ارائٍ صًرتجلسٍ ي قزارد تحًیل سمیه



اخذ فزمُای تُیٍ وقشٍ ي كارشىاسی اس شزكت عمزان شُز جدید شیزیه شُز



مزاجعٍ بٍ یكی اس دفاتز مُىدسی ساختمان ،جُت تُیٍ وقشٍ ی ساختماوی



مزاجعٍ بٍ دفتزخاوٍ اسىاد رسمی ي گًاَی امضاء ومًدن بزگٍ ی تعُد وظارت



تحًیل وقشٍ َا ي بزگٍ تعُد وظارت گًاَی امضاء شدٌ بٍ ياحد معماری ي شُزساسی شزكت عمزان شُز جدید شیزیه شُز



ياریشی مبلغ َشیىٍ صدير پزياوٍ بٍ شمارٌ حساب  8877436922087وشد باوک مسكه شعبٍ مزكشی بٍ وام شزكت عمزان
شُز جدید شیزیه شُز



ارائٍ گًاَی بالماوع بًدن تحًیل پزياوٍ ساختمان بٍ مالک اس واظز پزيصٌ بٍ شزكت عمزان شُز جدید شیزیه شُز ي تحًیل
پزياوٍ ساخت.

نمودار مراحل فرایند صدور پروانه ساختمان

استعالم اس ياحذ حقًقی ي امالک شُز جذیذ
شیزیه شُز مثىی تز مالکیت سمیه

معماری ي شُزساسی
 ،اخذ تاییذیٍ اس

ارائٍ صًرتجلسٍ ي قزارداد تحًیل سمیه
اخذ گًاَی اس ياحذ فىی ي اجزایی در خصًص
تالماوع تًدن ساخت ساختمان در محل

تحًیل وقشٍ َا تصًیة شذٌ ي گًاَی تعُذ وظارت ثثت

ثثت گًاَی

شذٌ در دفتز خاوٍ تٍ ياحذ معماری ي شُزساسی شزکت

تعُذ وظارت

عمزان شُزجذیذ شیزیه شُز،جُت تزرسی ي تاییذ ،ي ارائٍ

در دفتز خاوٍ

تٍ ياحذ صذير پزياوٍ ساختمان (1ريس)

اسىاد رسمی

کارشىاسی ي تٍ

یٍ

وقشٍ تًسط ياحذ

( 1ريس)

درخًاست صذير پزياوٍ تًسط متقاضی ي

تُیٍ ی فزم

شزکت عمزان ي ارائٍ

تٍ متقاضی (2ريس)

ارائٍ فزمُا تٍ دفاتز مُىذسی ساختمان ي تُیٍ
ی وقشٍ َای ساخت کٍ تٍ تاییذ ساسمان وظام
مُىذسی رسیذٌ تاشذ ( تًسط متقاضی)

ياریشی مثلغ محاسثٍ شذٌ تٍ حساب شزکت عمزان شُز
محاسثٍ عًارض صذير پزياوٍ تًسط ياحذ صذير پزياوٍ ي ارائٍ

جذیذ شیزیه شُز ي تحًیل فیش ياریشی تٍ ياحذ صذير

تٍ متقاضی جُت ياریش يجٍ ي صذير پزياوٍ ساخت ( 2ريس)

پزياوٍ ساختمان

اخذ گًاَی تالماوع تًدن تحًیل پزياوٍ اس واظز پزيصٌ
تًسط متقاضی

تحًیل گًاَی تالماوع تٍ دفتز معماری ي شُزساسی شزکت عمزان

پایان

شُز جذیذ شیزیه شُز ،تًسط متقاضی ي دریافت پزياوٍ ساختمان

اطالعات مًرد وياز متقاضی
شزکت مادر تخصصی عمزان شُزَای جذیذ :
آدرس  :تُران -باالتر از میذان يوک خیابان شُیذ خذامی
تلفه021 – 88672094-98 :
فکس021 – 88672099 :
سایت ایىتزوتیWWW.ntoir.gov.ir :
شزکت عمزان شُز جذیذ شیزیه شُز:
شعثٍ :1
 آدر س :کیلًمتر  35جادٌ ی اًَاز آبادان مسیر دسترسی بٍ ياحذکشت ي صىعت سلمان فارسی

– شُر جذیذ

شیریه شُر
 تلفه :
تلفىخاوٍ061 – 33741104 :
فىی ي اجرایی 061 – 33741102 :
 فکس :
061-33741105
 مسکه مُز:
061-33741425
شعثٍ :2
 آدرس  :اًَاز -گلستان اوتُای بلًار فريردیه پارک شقایق (قًری) خیابان فرَىگ  – 1شرکت عمران شُرجذیذ
شیریه شُر کذ پستی 61369-44977 :
 تلفه:
تلفه061 – 33741103 :
ریحساب 061 – 33741408 :
سایت ایىتزوتی شزکتWWW.Shirinshahr.ir :
رایان وامٍInfo@shirinshahr.ir :
شمارٌ پیامک حزاست راٌ ي شُزساسی استان خًسستان:
شماره ساماوه پیام کوتاه شرکت عمران شهرجدیدشیریه شهر:

09167389072
300048487777777

