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 دريافت خدمت/زيرخدمتنمودار مراحل
  
  درخواست شوراي روستا، نمايندگان مجلس و يا فرمانداري مربوطه مبني بر صدور مجوز تأسيس شهرداري- 1
  جهت بررسي و اعالم كشور ارسال درخواست به وزارت - 2
  مصوبه هيات وزيران مبني بر شناخت روستا به عنوان شهر - 3
 شور مبني بر تأسيس شهرداري صادر مي گردد.پس ازتأمين شرايط الزم، موافقت وزارت ك - 4

 1جدول شماره 


