فلوچارت مراحل تکمیل پرونده فنس کشی باغات
ارائه درخواست متقاضی به
نماینده نظام مهندسی و
تکمیل فرم شماره 1

اخذ سند رسمی مالکیت بنام متقاضی – باغ بودن محل
مورد نظر –مساحت(طبق ضوابط ابالغیی)

انواع سند های قابل قابل پذیرش:
 -1سند افرازی تک برگی
 -2سند افرازی دفترچه ای
 -3سند اصالحات اراضی (نسق ها)

بازدید ازمحل باغ -تهیه نقشه utm
تهیه شناسنامه باغ
تهیه عکس از زوایای مختلف باغ و اعیانی موجود

بازدید از باغ و تنظیم فرم شماره
(2تشخیص) توسط کارشناس
مدیریت شهرستان و تایید عکس
های تهیه شده از زوایای مختلف باغ
و اعیانی های موجود در آن(ذکر
تعداد ،نوع و سن درختان) وارسال به
نظام مهندسی

در صورتیکه فنس کشی باغ
مورد نظر باعث افراز و قطعه
بندی و تفکیک اراضی شود
پرونده مختومه گردد.

صدور موافقت اصولی

اخذ استعالمات الزم و مدرک
تامین آب ثابت
(پروانه چاه ،حقابه از قنات،
رودخانه ،چشمه)

تنظیم فرم شماره 3

تحویل پرونده به مدیریت امور
اراضی استان بصورت مکتوب از
طرف نماینده نظام مهندسی

استعالم از اداره راه در صورت نزدیکی به جادهاستعالم از آب منطقه ای در صورت نزدیکی بهرودخانه و قرار گیری در حریم سد.
استعالم ازشهرداری درصورت قرارگیریذرحریم شهر

فلوچارت تشکیل پرونده های مرمت وبازسازی بناهای قدیمی
درخواست مرمت بنا و ارائه مدارک مالکیت محل
(در صورتیکه در حریم شهر واقع شده باشد .نامه از
معاونت شهرسازی الزامی می باشد).

معرفی به کارشناسان رسمی دادگستری
جهت تعیین قدمت

عدم قدمت بنا و بازدید کارشناس و
تعیین تکلیف بناهای ساخته شده
ازطریق اموراراضی شهرستان

بازدید کارشناس زسمی از محل
و تفسیر عکس های هوائی

دارای قدمت قبل از قانون
حفظ کاربری 1374/3/31

تهیه نقشه  ، utmشناسنامه باغ
و عکس از زوایای مختلف
بازدید کارشناس شهرستان و تهیه گزارش و تایید
عکس از زوایای مختلف بناها-تکمیل فرم2وارسال به
نظام مهندسی

تکمیل پرونده و اخذاستعالم ازادارات:

تحویل مدارک و مستندات به
مدیریت امور اراضی جهت
بررسی وطرح درکمیسیون
مربوطه

 آب منطقه ای در صورت نزدیکی به رودخانهو روستاهای حریم سد
 -از اداره راه در صورت نزدیکی به جاده

فلوچارت مراحل تکمیل پرونده های درخواست تغییرکاربری اتاق کارگری
ارائه درخواست متقاضی به
نماینده نظام مهندسی
درقالب فرم مربوطه

اخذ اسناد مالکیت بنام متقاضی:

 -1سند مالکیت افرازی ششدانگ که مساحت
آن باالی مساحت(طبق ضوابط ابالغیی) باشد.
 -2سند مالکیت مشاعی بنام متقاضی که مساحت
باغ متقاضی بیش از مساحت (طبق ضوابط
ابالغیی) باشد.
-3سند مالکیت مشاعی ورثه ای )در صورت
ارائه رضایت نامه محضری مبنی بر واگذاری
امتیاز اتاق کارگری به یکی از وراث و برای یکبار
استفاده از سند(.

صدور موافقت اصولی جهت طرح

 تهیه نقشه  utmو جانمایی محل اجرای طرح با ذکرمختصات مرکز اتاق کارگری
 -تهیه شناسنامه باغات و عکس از زوایای مختلف باغ

اخذ استعالمات مورد
نیازازادارات:

بازدید از محل و تهیه فرمهای  3برگی
 8-3 ، 8-2 ، 8-1از امور اراضی شهرستان
وتایید عکس ها

تکمیل پرونده و تحویل جهت
طرح در کمیسیون مربوطه

-1منابع طبیعی
-2محیط زیست
-3گاز فشار ضعیف
-4گاز منطقه 7
-5اداره راهداری
-6میراث فرهنگی
 -7در صورت نزدیکی به روستا استعالم از بنیاد مسکن
-8در صورت نزدیکی به شهر استعالم از شهرداری

فلوچارت مراحل تکمیل پرونده های درخواست اجرای طرح استخر ذخیره آب جهت باغات باالی
مساحت (طبق ضوابط ابالغیی) باشد اراضی زراعی باالی  2هکتار
ارائه درخواست متقاضی به
نماینده نظام مهندسی
شهرستان درقالب فرم1
استعالم از آب منطقه در
خصوص منبع ودبی آب
اخذ سند مالکیت بنام متقاضی و یا
ارائه فرم شماره 9

داشتن طرح اجرای آبیاری های نوین

استعالم ار آب و خاک مدیریت جهاد
کشاورزی شهرستان

تهیه نقشه  utmو جانمایی اجرای طرح با ذکر مختصات
مرکز محل اجرای طرح استخر

اخذ استعالمات مورد
نیازازادارات:

بازدید و تکمیل فرمهای
 3برگی 1-2-4

ارسال پرونده به مدیریت آب و
خاک استان ،اعالم نظر و تعیین
مساحت مورد نیاز

تکمیل پرونده و تحویل به
مدیریت امور اراضی جهت
طرح در کمیسیون مربوطه

-1منابع طبیعی
-2محیط زیست
 -3امور آب
 -4میراث فرهنگی
 -5گاز فشار ضعیف
 -6گاز منطقه 7
 -7اداره راهداری
 -8در صورت نزدیکی به روستا استعالم از بنیاد مسکن
-9در صورت نزدیکی به شهر استعالم از شهرداری
 -10سایر استعالمات در صورت نیاز

فلوچارت تکمیل پرونده های درخواست تغییر کاربری طرح های تبصره  1ماده 1
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
درخواست متقاضی به مرجع
صادر کننده موافقت اصولی

اخذ اسناد مالکیت رسمی بنام مجری طرح و یا داشتن وکالت فروش از
صاحب سند و بررسی آن توسط مرجع صادر کننده موافقت اصولی

صدور موافقت اصولی یا جواز تاسیس
(ضمن رعایت حد نصاب)

معرفی متقاضی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع
طبیعی با ذکر مختصات  utmمحل اجرای طرح

تطبیق حد نصاب ها و
تهیه نقشه Utm

ارجاع به مدیریت
جهاد کشاورزی
شهرستان مربوطه

و تهیه فرم های  3برگی

( 8-1و 8-2و)8-3

اخذ کلیه استعالمات و مدارک مورد نیاز توسط
مرجع صادر کننده موافقت اصولی

ارسال پرونده به دبیرخانه
کمیسیون تبصره  1ماده 1

در صورت آبی و یا باغی بودن
نوعیت زمین مورد نظر،
پرونده مذکور با اعالم کتبی به
مرجع صادر کننده موافقت
اصولی مختومه می گردد

