
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 بسمو تعالي

 بىشهرو منابع طبيعي استان  كشاورزي سازمان نظام مهندسي 
 

 رعایت ضىابط زیست محیطي ((-ضيتعهدانهم  متقا((
 

 شماره:
............ 

 ...........اترخی:
 

`1  

 

 سازمان محترم نظام مهنسسی کشاورزی و منابغ طبیؼی ج.ا.ا

 باسالم

 اینجانب با مشرظات شیل:

...................تاااااااارید ..طاااااااازر. از.نام...................ناااااااام ذان.از.ی......................نااااااا.ار. نناسااااااانام..........................کس م.ی........................ 

کت......................ب. نااا.ار. ت.لاااس.......................میسان تحظااایالت .........................نااا.ل....................از .اناااب ذااا.ز.... یاااا بااا. ن.ایناااس.ی از نااار  

 ..تقاضای طسور پروان. برای واحس زام و طی.ر با ذالط. مشرظات زیر را زارم:.......ثبت.....................م.رخ....................یا تؼاونی.........

 .........متراش زمین برای احساث زامساری........................-1

 ن.ع محظ.ل ................................................................-2

 .............................ظرفیت زامساری........................... -3

..... فرػاااااااای.........از واقااااااااغ زر اسااااااااتان .....................نهرستان.....................بر.......................روسااااااااتای .......................پااااااااال ...  

 اط.ی...............بسین.سی.. متؼهس می ن.م مسائل زیست محیطی را ک. نامل:

ک.یاا. حاارایب مرب.طاا. مطااابر بااا مقااررات و ضاا.ابه اسااتقرار واحااس ای ت.لیااسی طاانؼتی و مؼااسنی زر راسااتای ا.اارای م اااز        .رػایاات 1

رػایه ضا.ابه و مقاررات زیسات محیطای کا. بناا بار ضارورت از سا.ی ساازمان محایه زیسات کشا.ر اػاالم مای                .2قان.ن  .ای پا  11ماز.

.زفاغ اطا.لی فاضاالج انساانی مطاابر ضا.ابه       4طاابر ضا.ابه زیسات محیطای     .زفاغ اطا.لی و بهساناتی ضاایؼات و پسااج ذرو.ای م      3.رزز

رػایات ک.یا. ضا.ابه زیسات محیطای زر زماان بهار. بارزاری و ..ا..یری از  ار ..نا.  لا.ز.ی زیسات محیطای را رػایات                .5زیست محیطای 

. 8. ػاسم  ار ..نا. ت.ساؼ. یاا ت.ییار زر ذاه ت.لیاس و نا.ع فؼالیات واحاس باسون کساب مجا.ز               7محظ.ر ن..زن مناسب اطراف واحس  .6ن.ایب 

. مؼاسوم ن.ا.زن هنا.  اای ت.ا  ناس. با. طریار اطا.لی و بار اساا  مؼیار اا و ضا.ابه بهساناتی               9....یری از کشتار زام زر محل واحاس  

زرطاس از فااای ترظایض زاز. ناس. .هات احاساث        11ن.ن ..ا..یری از  لا.ز.ی  ا.ا حاساقل     قاا  19مطاابر باا مااز.    . 11و زیست محیطی 

 واحس ت.لیسی ب. ایجاز فاای سبس مشجر و کشت زرذتان مناسب منطق. اذتظاص ز ب.

 زر ط.رتیک. تؼهاسات شکار ناس. را انجاام ناساز. و یاا بارذالف  نا. ػ.ال ن.اایب مر.اغ طاازرکننس. پروانا. مای ت.اناس ضا.ن سا.ب حار  ار                   

..نا. اساات از. از تاسیساات از اینجانااب پرواناا. ما.رز انااار. را ل.ا. کاارز. و نساابت با. ل.اا. امتیااز  ج و باارت و .اااز و ساایر امتیااازاتی کاا. زر        

 نتیج. طسور پروان. ب. واحس زامساری تؼ.ر .رفت. است اقسام ن.ایس.

. اینجانااب یاا ناارکت نا.ز ما.رز قباا.ل با.ز. و حاار      .چناین ػاالو. باار اینکا.  ار ..ناا. ذساارت یااا زیاان و ضارریک. از ایاان بابات مت..ا         

 یچگ.ناا. اػتراضاای باارای اینجانااب باااقی ن.اای مانااس. زر طاا.رتیک. از باباات ػااسم رػایاات ضاا.ابه زیساات محیطاای ذسااارتی مت..اا. زولاات و  

 .بیت ال.ال .رزز م.ظ  ب. .بران  ن  ستب

 نام و نام ذان.از.ی..............................                                                                                                                                     

 ........تارید:.........................................                                                                                                                                                                 

 امااء و اثر انگشت:.............................                                                                                                                                                               

 


