ریاست جمهوری

سازمان مدرییت و ربانهم رزیی کشور

شناسنامه خدمات منتخب شرکت ملی گاز ایران

نام دستگاه اجرایی :شرکت انتقال گاز ایران
خدمت

 -2ارائه دهنده

 -1عنوان خدمت :پاسخگویی به استعالمهای حریم خطوط لوله انتقال گاز

 -2شناسه خدمت 12122223111 :

نام دستگاه مادر :شرکت ملی گاز ایران

شرح مختصر خدمت:
شرح کامل خدمت:

پاسخ به استعالمهای ساخت بنا
مطابق ماده واحده منع احداث بنا در طرفین خطوط انتقال گاز مصوب سال  ( 0531اشخاص حقیقی و
حقوقی)مکلف به رعایت حریم خطوط لوله گاز می باشند.


خدمت به شهروندان ()G2C
 خدمت به کسب و کار ()G2B
 خدمت به دیگر دستگاه های دولتی ()G2G

نوع مخاطبین



 -3مشخصات خدمت

نوع خدمت

ماهیت خدمت
سطح خدمت

نحوه آغاز خدمت

ماهیت الکترونیکی

مالکین و مجاورین خطوط لوله
انتقال گاز

 حاکمیتی  تصدی گریحمایتی
 منطقه ای

ملی
 تولد

رویداد مرتبط با:

سازمانها

آموزش

 تأسیسات شهری
تقاضای گیرنده خدمت
 تشخیص دستگاه

 استانی

 شهری

 روستایی

سالمت


مالیات

کسب و کار

تامین اجتماعی

 بیمه

 ازدواج

 بازنشستگی

 مدارک و گواهینامه
ها

 فرا رسیدن زمانی مشخص

ثبت مالکیت
 وفات


سایر

 رخداد رویدادی مشخص

 سایر:

الکترونیکی
ذاتا غیرالکترونیکی
فعال غیر الکترونیکی

آدرس اینترنتی خدمت

--- – 1مدارک هویتی(کارت ملی)– 2اسناد مالکیت اعم از( سند ،اجاره نامه ،بنچاق و– 3)...مجوزهای سازمانهای

مدارک الزم برای انجام
خدمت

ذیربط مانند بخشداریها ،جهاد کشاورزی ،شهرداری ها و-4 ...نقشه های UTMو معرفی نامه از نهاد مربوطه

سنجه

مدت زمان پاسخگویی به استعالمات واحد زمان ،حداکثر  21روز(به تفکیک نوع استعالم)/مدت زمان انجام بازدید و ارائه
گزارش بازدید( 21روز) می باشد.

شرکت ملی گازاریان

صفحه 1

ریاست جمهوری

سازمان مدرییت و ربانهم رزیی کشور

ارائه شده در میز خدمت حضوری

نام قانون:

خدمت محرمانه

 استعالم الکترونیک

قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط انتقال گاز مصوب سال 1231

قوانین و مقررات باالدستی

گروه قانون:
نوع قانون:

شرح مختصر:

قانون(مصوب مجلس)

از تاریخ تصویب قانون مذکور احداث هرگونه بنا و ساختمان در فاصله  252متر از هرطرف محور خطوط انتقال
گاز در خارج از محدوده شهرها ممنوع می باشد و در صورت احداث بنا و ساختمان  ،شرکت ملی گاز مجاز به
انهدام آن با حضور ضابطین قضایی است و هیچگونه خسارتی از این بابت به اشخاص پرداخت نخواهد شد.

مبلغ پرداختی

-----

نام صاحب حساب

---

شماره حساب

---

نام بانک

---

کارمزد دفتر ارائه خدمت

----

هزینه ها

لینک قانون در اینترنت

----

متوسط مدت زمان ارائه
خدمت:

یک ماه

تواتر

یکبار(در سال)

تعداد بار مراجعه
حضوری

حداقل  2بار

فصل ارائه خدمت

سالیانه

مراحل خدمت

شرکت ملی گازاریان

در مراحل اطالع رسانی

 -6نحوه دسترسی به خدمت

آمار تعداد خدمت
گیرندگان

حدود 01111نفر در  :ماه

نوع ارائه

 فصل سال

رسانه ارتباطی خدمت
تلفن همراه

خدمت

 -3جزئیات خدمت

 پرداخت الکترونیک

الکترونیکی
غیر الکترونیکی

 اینترنتی
 دفتر پیش خوان
 پست الکترونیک
 پیام کوتاه
 تلفن
 اینترانت
 شبکه دولت
 سایر(با ذکر نحوه دسترسی :با مراجعه به ستاد مناطق عملیاتی

صفحه2

ریاست جمهوری

مشکل الکترونیکی نبودن

مرحله

سازمان مدرییت و ربانهم رزیی کشور
 جهت احراز اصالت فرد
 جهت احراز اصالت مدرک
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
 سایر:

سطح خدمت:
 ملی
 استانی
شهرستانی

مشکل الکترونیکی نبودن

 جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
سایر:نیاز به بازدید ملک دارد.

سطح خدمت:
 ملی
 استانی
 شهرستانی

در مرحله ارائه خدمت

مشکل

الکترونیکی
 غیر الکترونیکی

 اینترنتی
 دفتر پیش خوان
 پست الکترونیک
 پیام کوتاه
 تلفن
 اینترانت
 شبکه دولت
سایر(با ذکر نحوه دسترسی)  :با مراجعه به ستاد مناطق عملیاتی
الکترونیکی

ارتباط با دیگر دستگاهها)

تلفن همراه

نبودن مرحله

مرحله تولید خدمت (فرآیند داخل دستگاه یا

شرکت ملی گازاریان

 الکترونیکی
غیر الکترونیکی

 اینترنتی
 دفتر پیش خوان
 پست الکترونیک
 پیام کوتاه
 تلفن
 اینترانت
 شبکه دولت
سایر(با ذکر نحوه دسترسی  :با مراجعه به ستاد مناطق عملیاتی برای ثبت درخواست

مرحله

در مرحله درخواست خدمت

تلفن همراه

 جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
 سایر:

سطح خدمت:
 ملی
 استانی
 شهرستانی

تلفن همراه

 الکترونیکی
غیر الکترونیکی

 اینترنتی
 دفتر پیش خوان
 پست الکترونیک
 پیام کوتاه
 تلفن
 اینترانت
 شبکه دولت
سایر(با ذکر نحوه دسترسی  :با مراجعه به ستاد مناطق عملیاتی برای دریافت پاسخ

صفحه 3

ریاست جمهوری

مشکل الکترونیکی

نبودن مرحله

سازمان مدرییت و ربانهم رزیی کشور
 جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
سایر:

سطح خدمت:
 ملی
 استانی
 شهرستانی

پاسخگویی
وزارت امور اقتصادی

پیشخوان

استعالهای

و دارایی

مجوزهای

حریم

کشور

خطوط لوله

 -8ارتباط خدمت سایر دستگاههای دیگر

سامانه

به

انتقال گاز



برخط
Online

دسته ای

نام دستگاه مادر

نام سامانه
مرتبط

نام خدمت
مرتبط

فیلدهای مورد
تبادل

مبلغ پرداختی
برای استعالم

Batch

استعالم الکترونیکی

اگر استعالم غیر
الکترونیکی است،
استعالم توسط:

فرم درخواست
استعالم ،مدارک
احراز هویت ،

رایگان





مختصات محلی

 دستگاه
 مراجعه کننده

( نقشه )UTM

-





 دستگاه
 مراجعه کننده

-





 دستگاه
 مراجعه کننده

توضیح :اطالعات مورد نیاز جهت استعالمهای تخصصی بین دستگاهی
-1اعالم نظر نسبت به تأثیر برداشت از معادن کوهی – از سازمان زمین شناسی
-2اعالم نظر نسبت به تأثیر برداشت از معادن رودخانه ای از شرکت آب منطقه ای
 -2اعالم نظر نسبت به تأثیر عملیات انفجار از موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
 -3اعالم نظر نسبت به ساخت و سازهای موجود و آتی االحداث متقاضیان از شهرداریها /دهیاریها /جهاد کشاورزی /بخشداریها از طریق وزارت
نفت به سازمان مذکور ارسال شده است.

 زمان تخمینی استعالم :بسته به نوع در خواست متقاضی حقیقی یا حقوقی ،حقیقی حداکثر  13روز برای ساخت و ساز ابنیه و عدم نیاز به طرح موضوع
در کمیته پاکسازی حریم و برای حقوقی موارد فنی مانند احداث جاده ،پل ،راه آهن و ...حدود  21روز می باشد.
 مدت اعتبار :یکساله

شرکت ملی گازاریان

صفحه 4

ریاست جمهوری

 -9عناوین فرآیندهای

خدمت

سازمان مدرییت و ربانهم رزیی کشور

فرایند استعالم حریم خطوط لوله در  2فاز به شرح ذیل انجام میگردد :فاز اول :دریافت ،ثبت ،بررسی و ارجاع درخواست متقاضی  /فاز دوم :بررسی
کارشناسی ،بازدید و تهیه گزارش بازدید  /فاز سوم :بررسی گزارشات ،مدارک و پاسخگویی به متقاضی.

 -11نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

استعالم

کتابچه فرآیند به همراه نمودار ارتباطی به پیوست

زمان تخمینی استعالم :یک ماه می باشد.
 مدت زمانی اعتبار---:
 هزینه تراکنش :ندارد.

شرکت ملی گازاریان

صفحه 5

نمودار گردش كار
كنترل حريم خطوط لوله

ﻛﺪ ﻧﻤﻮدار:
ﺷﻤﺎره ﺑﺎزﻧﮕﺮي00:
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎزﻧﮕﺮي:

فاز سوم:
بررسي گزارشات و مدارك مستندات و انجام اقدامات مقتضي در ارتباط با رفع تجاوز به حريم

فاز اول:
دريافت ،ثبت ،بررسي و ارجاع درخواست /گرايش تجاوز به حريم

فاز دوم:
بررسي كارشناسي ،بازديد و تھيه گزارش

ﺑﻠﻪ

ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺨﺘﺼﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي
اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ از ﻃﺮﻳﻖ  GPSﺑﺮ
اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻧﺮم اﻓﺰار
 GEGISو راراﺋﻪ ﺑﻪ واﺣﺪ (2) GIS

ﺑﺎزدﻳﺪ دوره اي /ﻣﻮردي از ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻃﺒﻖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اراﻳﻪ اﺧﻄﺎرﻳﻪ ﺑﺮاي ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ
ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎي ﺑﺪون ﻣﺠﻮز در ﻫﺮ
ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺳﺎﺧﺖ و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﮔﺸﺖ و
ﻛﻨﺘﺮل ﺣﺮﻳﻢ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮ ،ﻣﻌﺎون
ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ و رﺋﻴﺲ اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﻲ

ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﺛﺒﺖ و ﺻﺪور و ارﺳﺎل
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ-ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ رو ﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ،ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
ذﻳﺮﺑﻂ ،اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﻲ )(8

ﺑﺮرﺳﻲ و اﻋﻤﺎل ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ واﺣﺪ  HSEو اﺧﺬ ﺗﻌﻬﺪ
ﻧﺎﻣﻪ )(7

اراﺋﻪ ﮔﺰارش رﻓﻊ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮ
ﻣﻨﻄﻘﻪ  ،اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻣﻌﺎون
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ

-

-

ﺑﻠﻪ

آﻳﺎ ﺗﺠﺎوز رﻓﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟

ﺧﻴﺮ

آﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺘﻌﻼم ﺷﺪه و
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ؟

ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﺠﺪد ﺣﺪاﻛﺜﺮ  15روز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﺠﺎوز

ﭘﺎﻳﺎن

ﺛﺒﺖ وﺿﻌﻴﺖ و ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ

-

-

-

ﺑﺎزدﻳﺪ و اﺑﻼغ اﺧﻄﺎرﻳﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ
ﻣﺘﺠﺎوز و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺑﻪ رﺋﻴﺲ اﻣﻮر
ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ

ارﺳﺎل ﻛﻠﻴﻪ اﺧﻄﺎرﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺎون
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ
-

-

-

ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪي ﺑﺎزدﻳﺪ ﺣﺮﻳﻢ و
روﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺧﻄﻮط
ﻟﻮﻟﻪ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع)(1

-

ﺣﺮاﺳﺖ

-

-

-

ﺧﻴﺮ

اﻋﻼم اﺧﻄﺎرﻳﻪ ﻫﺎي ﻗﻄﻌﻲ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﻲ )
(14

B

-

درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺰارش ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ از
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﻴﺮوﻧﻲ
-

A

ﺷﺮوع

رﺋﻴﺲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ

-

ﺧﻴﺮ

-

اﺻﻼح ﻣﻮارد ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﺷﺪه در ﺳﻴﺴﺘﻢ
GEGIS

ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﻴﺪاﻧﻲ وﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺟﻬﺖ
درﻳﺎﻓﺖ از ﺑﻴﻠﺖ) ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي اﺗﻮﻛﺪي داراي
ﻣﺨﺘﺼﺎت و راﻫﻨﻤﺎ ( ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺣﺮﻳﻢ
ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و
ﺗﺰرﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺳﻴﺴﺘﻢ
 GEGISو ﺗﺎﺋﻴﺪ آن ﺗﻮﺳﻂ رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداري در ﺳﻴﺴﺘﻢ  GEGISو ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﻫﺎ

اﻟﻒ -اﻣﻜﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﺣﺮﻳﻢ

-

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﻤﻮدن اﺧﻄﺎرﻳﻪ ﻫﺎي اﺑﻼغ
ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺰارش ﺣﺮاﺳﺖ و
ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﺎ ﺑﺎزدﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ
ﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار  GEGISﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس
ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
و در ﺻﻮرت ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ ،ﮔﺰارش ﻳﻪ
رﺋﻴﺲ ﺣﺮاﺳﺖ از ﺳﻮي ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري

ﺛﺒﺖ ﺗﺠﺎوزات در ﻓﺮم ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل و
ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﺗﺠﺎوزات ﺗﻮﺳﻂ
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداري ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﺑﻠﻪ
آﻳﺎ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟

-

-

ب -ﻃﺮح در ﻛﻤﻴﺘﻪ ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﺣﺮﻳﻢ) ﻣﻮارد ﺧﺎرج از ﻣﻘﺮرات ﺣﺮﻳﻢ(

ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و اﻧﺠﺎم
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻻزم در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز و ﺛﺒﺖ و ﺻﺪور

ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰارﺷﺎت و ﻣﺪارك ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﺮﻳﻢ
ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز ﺟﻬﺖ اﻗﺪام ﺑﻌﺪي ﺗﻮﺳﻂ
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداري ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وﻳﺎ ارﺳﺎل ﺑﻪ واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
از ﺳﻮي ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري )(6

و ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ

-

ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺻﺤﻪ
ﮔﺬاري رﻓﻊ ﺗﺠﺎوزﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﺗﻮﺳﻂ
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداري ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

-

اﻧﺠﺎم ﺑﺎزدﻳﺪ و ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﺗﻮﺳﻂ
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداري ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

-

ﻣﻘﺮرات ﺣﺮﻳﻢ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز اﻳﺮان

ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﻨﻲ

ﺛﺒﺖ و ﺻﺪور و ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روﻧﻮﺷﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺣﺮاﺳﺖ ﺟﻬﺖ
ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز)(10

-

-

-

-

-

درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺰارش ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ از
واﺣﺪ ﺷﻴﺮﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎر _ واﺣﺪ
ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﻧﮓ-اﻣﻮر ﺑﺎزرﺳﻲ ﻓﻨﻲ

-

ﻣﻮارد ﻓﻨﻲ )ﺟﺎده ،ﭘﻞ ،راه آﻫﻦ(

-

دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ

درﻳﺎﻓﺖ درﺧﻮاﺳﺖ و اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت
ﺣﺮﻳﻢ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ از اﺷﺨﺎص
ﺣ ﻘ ﻴ ﻘﻲ و ﺣ ﻘﻮ ﻗﻲ  ،ﺛ ﺒ ﺖ آ ن

ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ

اراﻳﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي اﺗﻮﻛﺪي و ﻓﺮم ﻫﺎ
ﺑﻪ (13)(12)(11) GIS

ﺑﺮرﺳﻲ و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ،ﺑﺎزدﻳﺪ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ و
اﻗﺪام ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻮﺳﻂ
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداري و ارﺳﺎل ﺑﻪ اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﻲ از ﺳﻮي
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري

اﻧﺠﺎم ﺑﺎزدﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس درﺧﻮاﺳﺖ ارﺟﺎع
ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداري ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ارﺳﺎل ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﺎزدﻳﺪ
ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ از ﺳﻮي ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداري

ﺑﺮرﺳﻲ و ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻣﻮارد ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ
ﺣﺮﻳﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺴﺘﻘﺮ در
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و اراﺋﻪ ﮔﺰارش
ﺑﻪ رﺋﻴﺲ ﺣﺮاﺳﺖ از ﺳﻮي ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداري

ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد

ﻣﺠﺮي ﭘﺮوژه
)ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ(

ارﺳﺎل ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﻣﻪ از ﺳﻮي ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎي
دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ

-

ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺧﺎرج از وزارت ﻧﻔﺖ

-

-

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ

ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه،
ﺛﺒﺖ و ﺻﺪور ارﺳﺎل ﺑﻪ ﺣﺮاﺳﺖ و ﻳﺎ
ارﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﺎون ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد )(5

اﻋﻼم ﺑﻪ ﻣﺠﺮي ﭘﺮوژه )ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ( ﺟﻬﺖ
اراﺋﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﻣﻪ از ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎي دوﻟﺘﻲ

ﺧﻴﺮ

-

ﺑﺮرﺳﻲ و ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداري ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

آﻳﺎ ﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮف ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎي
دوﻟﺘﻲ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ؟

-

-

-

ﺑ ﻠﻪ

ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي داﺧﻞ وزارت ﻧﻔﺖ

ﺑ ﻠﻪ

آﻳﺎ اﺳﺘﻌﻼم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ داراي
ﻧﻘﺸﻪ اﺗﻮﻛﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﺑﻠﻪ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ

اﻋﻼم ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ اﻧﺘﻘﺎل
ﮔﺎز

ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻇﻬﺎر
ﻧﻈﺮﻓﻨﻲ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ

ﺑﺮرﺳﻲ و ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ

آﻳﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺳﻴﺴﺘﻢ  GEGISﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﺧﻴﺮ
ﺧﻴﺮ

ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﺣﺴﺐ
ﻣﻮرد ﺛﺒﺖ و ﺻﺪور و ﻳﺎ ارﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداري ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ذﻳﺮﺑﻂ)(9

-

-

اﻋﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮ روي ﻓﺎﻳﻞ اﺗﻮﻛﺪي از
ﺑﻴﻠﺖ ﻫﺎ

ﭘﺎﻳﺎن

-

-

ﺑ ﻠﻪ
آﻳﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ وﺟﻮد دارد؟

-

ﺧﻴﺮ

آﻳﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارد؟
B

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺣﺮﻳﻢ و
ﭘﺎﻛﺴﺎزي

ﺑﻠﻪ

اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻻزم ﻧﺎﻣﻪ ارﺟﺎع
ﺷﺪه از ﺳﻮي ﻣﻌﺎون ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و
ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪارك ﺑﺎزدﻳﺪ ارﺳﺎل ﺷﺪه از ﺳﻮي
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ و ﮔﺰارش
 GISو ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﭘﺎﺳﺦ ﻃﺒﻖ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ و ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ

-

-

-

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪارك ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻴﺶ
ﻧﻮﻳﺲ ﭘﺎﺳﺦ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ و
ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺧﺪﻣﺎت
ﻓﻨﻲ)(4)(3

A

ﺗﺰرﻳﻖ اﻃﻼﻋﺎت در ﻧﺮم اﻓﺰار
 GEGISﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻌﺪي

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ و
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺮژي )(GIS

ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺎﻣﻪ ارﺟﺎع ﺷﺪه از ﺳﻮي ﻣﻌﺎون ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺎ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻫﺎ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط و ﻋﻮارض ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ذﻛﺮ
ﻣﺨﺘﺼﺎت و ﺗﻬﻴﻪ و ﺟﻤﻊ آوري ﻣﺪارك و ﻧﻘﺸﻪ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ارﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻻزم
ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻘﺸﻪ از ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
اﺳﺘﻌﻼم

-

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ

ارﺳﺎل ﮔﺰارش ﺑﺎزدﻳﺪ ﺣﺮﻳﻢ و ﻛﻠﻴﻪ
اﺧﻄﺎرﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ

ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺎﻣﻪ و ارﺟﺎع ﺑﻪ واﺣﺪ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰارﺷﺎت و ﻣﺪارك ارﺳﺎل ﺷﺪه از
ﺳﻮي ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ

ﺧﻴﺮ

ﻃﺮح دﻋﺎوي/ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ ﺑﺎ ارﮔﺎن ﻫﺎي ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح
اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺘﻀﻲ و اﻋﻼم ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ
ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﺧﻴﺮ

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪارك و ﻣﺴﺘﻨﺪات ارﺳﺎﻟﻲ و اﻗﺪام
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺗﻜﻠﻴﻒ اﺧﻄﺎرﻳﻪ اﺑﻼغ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس
درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺰارش ﺣﺮاﺳﺖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﺎ
ﺑﺎزدﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه

آﻳﺎ در ﻃﺮح دﻋﺎوي ﺣﻜﻢ ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ ﺷﺮﻛﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ؟

-

ﺗﺎﺋﻴﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز اﺻﻼح ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ و
ﻋﻮدت ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ

-

ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺎﻣﻪ در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻌﻼم از ﻛﻤﻴﺘﻪ
ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﺣﺮﻳﻢ ﺷﺮﻛﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز

-

ﭘﻴﮕﻴﺮي و اﺧﺬ ﭘﺎﺳﺦ از ﻛﻤﻴﺘﻪ ﭘﺎﻛﺴﺎزي
ﺣﺮﻳﻢ ﺷﺮﻛﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز

-

ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت
ﻛﻤﻴﺘﻪ و ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻌﺎون ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ

-

ﺑ ﻠﻪ

آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻋﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎل
ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺛﺒﺖ راي ﺻﺎدره در ﻓﺎﺑﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در
ﺳﻴﺴﺘﻢ (15) GEGIS
آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻋﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎل
ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻳﺎدداﺷﺖ:
 (1ﭘﻴﻮﺳﺖ 1

ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﺷﺮﻛﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز
ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي

-

ﭘﻴﮕﻴﺮي و درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ از ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺣﺮﻳﻢ و
ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﺷﺮﻛﺖ اﻧﺘﻘﺎل و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت
ﻣﻘﺘﻀﻲ

-

اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﻲ

اﻗﺪام در ﺟﻬﺖ رﻓﻪ ﺗﺠﺎوز ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ
ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺣﺮاﺳﺖ و ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ و
اﺧﺬ ﺣﻜﻢ ﺗﺨﺮﻳﺐ

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺣﺮﻳﻢ و ﭘﺎﻛﺴﺎزي

