متقاضي محترم
باسالم
احتراما نظر به اينكه جهت محاسبه ظرفيت قراردادي در كاربري هاي غير مسكوني نياز به اطالعات مرتبط ميباشد لذا خواهشمند است
براساس جدول ذيل اطالعات ستون"واحد محاسبه ظرفيت قراردادي" راتعيين نموده واز"ارگان مربوطه" كه درستون آخر درج گرديده درخواست مربوطه ارئه گردد(.مثال اگر
جهت مدرسه درخواست انشعاب دارند باستي از اداره آموزش وپرورش درخواست انشعاب ارائه گردد وهمچنين درنامه مذكور قطر انشعاب درخواستي وتعداد محصل ذكر گردد)
جدول محاسبه ظرفيت قراردادي
دسته بندي

رديف

واحد محاسبه ظرفيت قراردادي

ارگان مربوطه
اداره كل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان
فارس دستي و گردشگري استان
اداره كل ميراث فرهنگي ،صنايع
فارس
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني استان فارس

دانشجو يا محصل
دانشجو

دانشگاه شيراز  ،آموزش و پرورش
دانشگاه شيراز ،اداره رفاه ،كار و امور اجتماعي

تعداد طلبه
طلبه مقيم

مديريت حوزه علميه استان فارس
مديريت حوزه علميه استان فارس

دانشجوي مقيم

اداره رفاه ،كار و امور اجتماعي استان فارس

تعداد محصل
تعداد محصل

اداره آموزش و پرورش استان فارس
اداره آموزش و پرورش استان فارس

تعداد كودك
هر نفر خدمت گيرنده مقيم
متر مربع مساحت اعيان
متر مربع مساحت اعيان
متر مربع مساحت اعيان

سازمان بهزيستي استان فارس
سازمان بهزيستي استان فارس
ـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ

متر مربع مساحت اعيان

ـــــــــــــــــــــ

متر مربع اعيان به استثناي فضاهاي
تجاري و اقتصادي و ورزشي

اداره كل اوقاف و امور خيريه استان فارس

متر مربع اعيان
مساحت اعيان به متر مربع
هر متر مربع اعيان

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان فارس
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني استان فارس
ـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ

تعداد اطاق و تخت

1

هتل

2

مسافرخانه ،مهمانپذير

تعداد تخت

3

انواع بيمارستانهاي خصوصي ،دولتي ،معمولي،
آموزشي،تخصصي و عمومي

تعداد تخت

4
5

پانسيون و خوابگاه دانشجويي و دانش آموزي
دانشگاه ،دانشكده ،مدارس عالي و مراكز فني حرفه اي

6
7

مدارس علوم ديني روزانه
مدارس علوم ديني شبانه روزي

8

مراكز فني حرفه اي و ساير مدارس عالي شبانه روزي

9
10

مدرسه و آموزشگاه غير شبانه روزي
مدرسه و آموزشگاه شبانه روزي

11
12
13
14
15

آمادگي و مهد كودك
مراكز نگهداري معلولين ،ايتام و آسايشگاه سالمندان
رستوران معمولي
كبابي ،حليم فروشي ،طباخي ،قهوه خانه
ساندويچي ،پيتزا فروشي ،كافي شاپ ،بستني فروشي

16

آشپزخانه محل طبخ و توزيع غذا

17

اماكن مذهبي و عبادي مانند مسجد ،حسينيه ،تكيه،
زيارتگاه و معابد ساير اديان

18
19
20

موزه و كتابخانه و ساير مكانهاي فرهنگي
درمانگاه ،آزمايشگاه ،مجتمع درماني
سوپر ماركت و فروشگاههاي بزرگ

21

فروشگاه گوشت قرمز و سفيد( مرغ ،ماهي ،گوساله،
گوسفند ،شتر مرغ ،بوقلمون ،بلدرچين)

متر مربع مساحت اعيان

22
23
24
25
26

فروشگاه ميوه و سبزي ،گل و آبميوه فروشي
سالن هاي ورزشي محلي مانند بدنسازي و بيليارد
بنايي و كارگاه ساختماني
نانوايي سنتي
نانوايي فانتزي( نان ماشيني )

متر مربع مساحت اعيان
متر مربع اعيان
متر مربع اعيان احداثي
هر كيلو آرد مصرفي روزانه
هر كيلو آرد مصرفي روزانه

ـــــــــــــــــــــ
اداره كل تربيت بدني استان فارس
ـــــــــــــــــــــ
فرمانداري شهرستان شيراز
ارگان مربوطه

27
28
29
30
31
32
33
34

نانوايي صنعتي
كارگاه شيريني پزي
كلوچه پزي
مطب پزشك عمومي ،تخصصي ،روانپزشك و داروخانه
مطب دندانپزشكي
ساختمان پزشكان
گورستان
سالن هاي سينما و تئاتر

ظرفيت توليد كيلو در روز
هر متر مربع فضاي كارگاه
هر متر مربع فضاي كارگاه
يك مطب مستقل
يك مطب مستقل
تعداد مطب
متر مربع مساحت عرصه
تعداد صندلي

ارگان مربوطه
ـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني استان فارس
شهرداري شيراز
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان فارس

واحد محاسبه ظرفيت قراردادي

ارگان مربوطه

35

مجتمع هاي سينمايي

ظرفيت قراردادي از تجميع ظرفيت
قراردادي سالنهاي سينما ،رستورانها،
بوفه و ساير امكانات نظير مراكز
ورزشي مطابق با جدولهاي مربوطه
محاسبه مي شود.

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان فارس

36

فرهنگسرا

ظرفيت قراردادي از تجميع ظرفيت
قراردادي سالنهاي سينما ،رستورانها،
بوفه و ساير امكانات نظير مراكز
ورزشي مطابق با جدولهاي مربوطه
محاسبه مي شود.

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان فارس

37

پاساژ و مجتمع هاي فقط تجاري كم مصرف

بر اساس تعداد واحد تجاري

ـــــــــــــــــــــ

38

انشعاب مستقل براي انواع مغازه ها و واحدهاي متعارف
كم مصرف

واحد تجاري

ـــــــــــــــــــــ

39

كارخانجات

تعداد كاركنان

سازمان صنايع و معادن استان فارس

40

انواع كارگاهها نظير قالي شويي و انواع گلخانه

تعداد كاركنان

صنف مربوطه

41
42

كارگاه ماست بندي و پنير سازي
كارخانه شير پاستوريزه و فراورده هاي لبني

هر كيلو شير مصرفي روزانه
هر كيلو شير مصرفي روزانه

صنف مربوطه
صنف مربوطه

43
44
45
46

مجتمع تعميرگاهي
تعمير گاه مستقل اتومبيل
شستشوي اتومبيل
خشكشويي

به ازاء هر واحد
هر واحد
هر جايگاه
هر ماشين خشكشويي

ـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ

47

زمين چمن ورزشگاهها و فضاي سبز مستقل ( پاركها،
ميادين و بلوارها )

متر مربع مساحت

شهرداري شيراز يا سازمان تربيت بدني

48

آتش نشاني

هر تانكر فعال ايستگاه

شهرداري شيراز

49

كمپ توريستي و پالژهاي داراي دوش و ساير سرويس
هاي بهداشتي

هر واحد

شهرداري شيراز يا سازمان گردشگري

50

كمپ توريستي محل بر پايي چادر مسافرتي و پالژهاي
بدون دوش

هر چادر

شهرداري شيراز يا سازمان گردشگري

51
52
53
54
55

استاديوم ورزشي
استخر
گرمابه
سرويسهاي بهداشتي عمومي
آبخوري عمومي

صندلي
متر مربع مساحت استخر
هر دوش
هر چشمه
هر شير آب

سازمان تربيت بدني استان فارس
سازمان تربيت بدني استان فارس
ارگان مربوطه
شهرداري شيراز
شهرداري شيراز

56

ادارات دولتي و خصوصي ،دفاتر خدمات عمومي ،دفاتر
ازدواج و طالق ،دفاتر پستي،مراكز دولت الكترونيك،
آژانس مسافرتي

57

مراكز نظامي و انتظامي

58
59
60
61
62
63
64
65

زندان
شهر بازي و پارك
پايانه هاي مسافربري شهري
مرغداري( نوع طيور ذكر گردد)
دامداري (نوع دام ذكر گردد)
كشتارگاه دام بزرگ
كشتارگاه دام كوچك
كشتارگاه صنعتي مرغ و خروس

دسته بندي

رديف

تعداد كارمندان

ارگان مربوطه

هر سرباز مقيم ،پرسنل مقيم ،پرسنل
غير مقيم

ارگان مربوطه

هر زنداني
مساحت عرصه متر مربع
ظرفيت مسافر روزانه
قطعه
راس دام
راس دام
راس دام
قطعه

اداره كل زندانهاي استان فارس
شهرداري شيراز
شهرداري شيراز
اداره جهاد كشاورزي استان فارس
اداره جهاد كشاورزي استان فارس
ارگان مربوطه
ارگان مربوطه
ارگان مربوطه

