
 بسمه تعالي

 ...استان ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها.... پيشرفت فيزيكي طرحهاي موضوع تبصره  ميزانتعيين نظارت و فرم 

  مترمربع:مساحت                                                                                                                                                                  :مشخصات طرح) الف

شماره 

  پرونده

نام و نام 

 خانوادگي

  مجري طرح

/ مجوز صادره   محل ووقع زمين

  موافقت نامه

مساحت 

/ مجوز

  موافقت نامه

عنوان طرح در 

 موافقت/ مجوز

  نامه صادره

  نوع طرح در حال اجرا

مساحت در حال   نوع طرح  تاربخ  شماره  پالك  روستا  بخش  شهرستان

  اجرا

مساحت مازاد بر 

  فرعي  اصلي  مجوز

                            

 

  

  :توضيحات طرح) ب

  �ندارد                    �دارد الن ضميمه آن مطابقت    و سايت پموافقت نامه / مساحت تغيير كاربري اراضي با مساحت مجوز - 1

  �ندارد                     �مطابقت              داردموافقت نامه / حدود اراضي با نقشه ضميمه مجوز - 2

  �نداشته است                     �صادره تغيير كاربري     داشته است نامه  موافقت/ مجري طرح بيشتر از مساحت مجوز- 3

  �نميباشد              �مصوب اوليه و سايت پالن مربوطه       ميباشد يا عمليات اجرايي طرح برابر طرح توجيهي- 4

  �نرسيده است               �طرح به بهره برداري كامل          رسيده است- 5

  �تمام نشده است                �تمام شده است           موافقت نامه/ بار قانوني مجوزاعت- 6

  �بدون حضور مجري طرح تكميل شد            �فرم با حضور مجري طرح تكميل شد- 7

  :تاريخ بازديد

  :عوامل نظارتي

  امضاء                                                 :                              نام و نام خانوادگي كارشناس مرتبط با طرح- 1

  امضاء:                                                                        نام و نام خانوادگي مسئول امور اراضي شهرستان- 2

  امضاء                                      :                              نام و نام خانوادگي مدير جهاد كشاورزي شهرستان- 3

  



  :عمليات  اجرايي)ج

حداكثر پيشرفت   نوع عمليات اجرايي  رديف

  )درصد(فيزيكي 

پيشرفت فيزيكي 

در وضع 

  )درصد(موجود

  مالحظات

شامل تسطيح ،خاكبرداري (عمليات زيربنايي و آماده سازي زمين  1

  )،محوطه سازي ، احداث جاده دسترسي، نصب تابلو
10      

      5  خدمات زيربنايي  2

مطابق طرح ...) سوله،سالن،انبار،(احداث ساختمان و ابنيه  3

  مصوب و سايت پالن
35      

      15  خريد ماشين آالت و وسائل مورد نياز اجراي فعاليت  4

      20  استقرار و نصب ماشين آالت و وسائل مورد نياز اجراي فعاليت  5

      5  ميزان مندرج در طرحايجاد فضاي سبز مشجر به   6

      10  شروع بهره برداري  7

      100  جمع  

  .برابر مراحل فوق نسبت به اجراي طرح اقدام نمايدمجري طرح ضروري است *

  .پيشرفت فيزيكي قيلي در تاريخ                     معادل          درصد بوده است- 

  .ميباشدپيشرفت فيزيكي فعلي معادل               درصد - 

  :تاريخ بازديد 

  :عوامل نظارتي

  امضاء:                                                                               نام و نام خانوادگي كارشناس مرتبط با طرح- 1

  امضاء                         :                                              نام و نام خانوادگي مسئول امور اراضي شهرستان- 2

  امضاء:                                                                  نام و نام خانوادگي مدير جهاد كشاورزي شهرستان- 3


