سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان
اطالع رسانی خدمات بدون شناسه خدمت
عنوان خدمت :رسیدگی به درخواست متقاضیان تغییر کاربری اراضی
نوع خدمت:

 خدمت به شهروندان ()G2C

شناسه خدمت:

 خدمت به کسب و کار ()G2B

 خدمت به دیگر دستگاه های دولتی ()G2G

شرح خدمت :
هدف از ارائه مجوز تغییر کاربری کنترل و نظارت بر تغییر کاربری به منظور تداوم بهره برداری از اراضی زراعی و باغ ها و جلوگیری از
تغییر کاربری غیر مجاز
مدارک مورد نیاز:
مدارک شخصی شامل:
کپی کارت ملی و شناسنامه
مدارک آب:
پروانه چاه ،تقسیم نامه آب معتبر و مدارکی که نشان دهنده امکان تامین آب برای طرح موجود باشد.
مدارک زمین:
مدارک مالکیت رسمی زمین (سند ،نامه مراجع قضایی مبنی بر مالکیت ،قولنامه معتبر مورد تایید مراجع صالحه)
استعالمات:
منابع طبیعی ،محیط زیست ،بخشداری یا شهرداری ،میراث فرهنگی ،دستگاه های خدمات رسان (حسب مورد) ،شرکت آب منطقه
ای ،اداره راه و شهرسازی
قوانین و مقررات باالدستی:
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی

جزئیات خدمت

متوسط مدت زمان ارائه خدمت:

 2الی  3ماه

ساعات ارائه خدمت:

همه روزه در ساعت اداری

تعداد بار مراجعه حضوری:

صرفا مراجعه به جهاد کشاورزی شهرستان باشد

هزینه ارائه خدمت (ریال) به خدمت
گیرندگان :

نحوه دسترسی به
خدمت



اینترنتی:



پست الکترونیک:



تلفن گویا یا مرکز تماس:



استفاده از کد دستوری :USSD

مبلغ(مبالغ)

-

شماره حساب(های) بانکی

-

*5566*01110101*3#

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت:
جهت مشاهده و تکمیل فرم ثبت پیشنهاد و شکایت از خدمت روی آدرس زیر کلیک فرمائید
http://www.agri-es.ir/Default.aspx?tabid=10888
نحوه دسترسی به فرم نظرسنجی از خدمت:
جهت مشاهده و تکمیل فرم نظرسنجی از خدمت روی آدرس زیر کلیک فرمائید

افراد پاسخگوی خدمت  /زیرخدمت
آقای مهندس محمدحسین خواجه وندی 35193973 :
آقای مهندس فرشید قدوسی پور 35193972 :
آقای مهندس مجید صادقی 35193972 :
خانم مهندس معصومه راستی 35193972 :

http://www.agri-es.ir/Default.aspx?tabid=10887

نمودار مراحل دریافت خدمت  /زیر درخت:

مراجعه متقاضی به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان

معرفی شرکت خدمات مشاوره ای با توجه به پهنه شرکت ها جهت اخذ استعالمات مورد نیاز

مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و تکمیل پرونده

ارجاع پرونده به مدیریت امور اراضی استان توسط رابط جهاد
کشاورزی شهرستان
بررسی درخواست متقاضی و طرح در کمیسیون مربوطه

موافقت ،اخذ تعهد نامه وتکمیل
پرونده
صدورمجوز و یا ارسال پاسخ از طریق نامه به جهاد کشاورزی
شهرستان

مخالفت ،ارسال پاسخ به جهاد کشاورزی شهرستان

