ارائه درخواست کتبی به پیوست کروکی محل اجرای عرح توسظ متقاضی به شرکت فنی مهنذسی تحت
نظارت سازمان نظام مهنذسی کشاورزی درشهرستان مربوعه

تائيد

عدم تأييد

فرآینذ صذور موافقت
اصولی ،پروانه تأسیس و
بهره برداری در بخش
عیور

ترسیم نقشه و نقاط  UTMاز محل اجرای عرح توسظ شرکت فنی مهنذسی و ارسال به مذیریت جهاد
کشاورزی شهرستان مربوعه

تائيد

عدم تأييد

بررسی
نقشه

 - 1ارسال نقشه ترسیمی منضم به فرمهای تکمیل شذه توسظ شرکت فنی مهنذسی به سازمان نظام مهنذسی کشاورزی
 -2استعالم محل اجرای عرح ازدستگاه های ریربظ ( امورآب -منابع عبیعی -محیظ زیست –راه و شهرسازی و
دامپسشکی) توسظ سازمان نظام مهنذسی کشاورزی

عدم تأييد

پاسخ
استعال
م

تائيد
1صدور مىافقت اصىلی طرح تىسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی
2ارجاع به سازمان نظام دامپسشکی استان جهت صدور مىافقت اصىلی
بهداشتي
استعالم از دستگاه های ریل توسظ سازمان نظام مهنذسی کشاورزی:
 -1هدیزیت اهَراراضی  -اگز سهیي هحل اجزای طزح جشء اراضی هستثٌیات کشاٍرسی
باشد .طبك تبصزُ  4تغییز کاربزی اراضی کشاٍرسی الحالی بِ هادُ  1لاًَى حفظ کاربزی
اراضی سراعی ٍباغی ٍ چٌاًچِ جشء اراضی هلی باشد طبك ضَابط ٍاگذاری اراضی هلی
جْت اجزای طزح ّای کشاٍرسی عول هی شَد.
 -3میراث فرهنگی
 -2ادارُ بزق

تائيد

عدم تأييد

پاسخ
استعال
م

صدٍر پزٍاًِ تاسیس طزح تَسط ساسهاى ًظام هٌْدسی کشاٍرسی(.هدت اعتبار پزٍاًِ
یکسالِ هی باشد).
ارجاع بِ ساسهاى ًظام داهپششکی استاى جْت صدٍر پزٍاًِ تاسیس بْداشتی طزح.

-1ارسال تصَیز پزٍاًِ تاسیس هٌضن بِ طزح تَجیِ التصادی طزح تَسط ساسهاى ًظام هٌْدسی
کشاٍرسی بِ هدیزیت اهَر اراضی استاى جْت تکویل پزًٍدُ ٍاگذاری اراضی هلی طزح جْت عمد لزارداد
استیجاری اراضی هلی .
-2هتماضی طبك ًمشِ ٍجاًوایی صَرت پذیزفتِ بزرٍی اراضی هحل اجزای طزح شزٍع بِ احداث طزح هی
ًواید.
 -3ارسال گشارش پیشزفت فیشیکی طزح بعد اس یک سال تَسط شزکت فٌی هٌْدسی بِ ساسهاى ًظام
هٌْدسی کشاٍرسی.

عدم تكميل طرح

تودید پزٍاًِ تاسیس

تكميل طرح

-1صدٍر پزٍاًِ بْزُ بزداری
طزح تَسط ساسهاى ًظام
هٌْدسی کشاٍرسی
-2صدٍر پزٍاًِ بْزُ بزداری
بْداشتی طزح تَسط ساسهاى
ًظام داهپششکی استاى

