پوپاژ آب کشاّرسی

 .1ارائَ پزّاًَ هؼتثز تِزٍ تزداری صادرٍ اس طاسهاى آب تا لیذ لذرت هْرد
ًیاس

 .2اجزاّ اتوام طیظتن ًْیي آتیاری"آتیاری تحت فشار"در ططح سهیي هْرد
اشارٍ در پزّاًَ تا تاییذ جِاد کشاّرسی

آپارتواى ُاّ هجتوغ ُای تشرگ در داخل
شِز
 .1ارائَ پزّاًَ طاختواى شِزداری ّ یا پایاى کار "تا لیذ تؼذاد ّاحذ ُا
ّ ًْع کارتزی" تَ اهْر تزق هزتْطَ
 .2در صْرت تاهیي تزق اس شثکَ ّ تاطیظات هْجْد  ،الذام السم جِت
پیگیزی هزاحل اًجام کار اس جولَ پزداخت ُشیٌَ ّ تاهیي تزق اس طزیك
شِزطتاى تْطط هتماضی
 .3در صْرت ػذم اهکاى تاهیي تزق اس شثکَ ّ تاطیظات هْجْد ّ ًیاس
تَ احذاث شثکَ ّ پظت ُْایی ُّوچٌیي ػذم تؼجیل هتماضی در تاهیي
تزق ( ػاهل سهاى در تاهیي تزق تزای هتماضی فالذ اُویت تاشذ) ّ
پض اس درخْاطت کتثی هتماضی ّ تاییذ کویظیْى هصارف ًیزّ
رطاًی  ،تِیَ ّ احذاث تجِیشات ًیزّ رطاًی تز اطاص تزًاهَ سهاى
تٌذی ّ طثك همزرات  ،تْطط شزکت اًجام خْاُذ شذ "تا اخذ ُشیٌَ
کاهل اًشؼاب "
 .4در صْرت تؼجیل هتماضی جِت تاهیي تزق ّ پض درخْاطت کتثی
هتماضی ّ تاییذ کویظیْى هصارف ًیزّرطاًی ّتاتخفیف طز شکي
ًیزّ رطاًی هی تْاى تِیَ ّ احذاث تجِیشات ًیزّ رطاًی را طثك
همزرات ًّظارت شزکت ،تَ هتماضی ّاگذار ًوْد.

ّاگذاری تزخی اس اًشؼاتات در داخل ّ خارج اس
شِز

 .1در حزین لاًًْی شِز تا ارائَ پزّاًَ طاختواى هؼتثز شِزداری یا
پایاى کار تْطط هتماضی
 .2در حزین لاًًْی رّطتاُای دارای دُیاری تا ارائَ پزّاًَ طاختواًی
هؼتثز دُیاری تْطط هتماضی
 .3در حزین لاًًْی رّطتاُای فالذ دُیاری تا ارائَ پزّاًَ طاختواًی
هؼتثز تٌیاد هظکي اًمالب اطالهی تْطط هتماضی
 .4در ػزصَ ُای کشاّرسی " ّاگذاری اًشؼاب در سهیي ُای
کشاّرسی"پض اس اػالم ادارات اهْر ارضی ّ جِاد کشاّرسی
 .5در ػزصَ ُای هٌاتغ طثیؼی ّ اراضی هلی در هحذّدٍ رّطتاُا
"ّاگذاری اًشؼاب در سهیي ُای هٌاتغ طثیؼی ّ اراضی هلی"تا ارائَ
هؼزفی ًاهَ اس ادارٍ هٌاتغ طثیؼی اطتاى یا شِزطتاى
 .6در حزین لاًًْی ّتاطیظاتی راُِا ،تا ارائَ هؼزفی ًاهَ اس ادارٍ کل
راٍ ّ تزاتزی اطتاى
 .7در خصْص ّاحذُای تْلیذی ّ التصادی  ،اس طزیك دطتگاٍ اجزائی
هزتْطَ تَ تٌاطة ًْع فؼالیت
 .8هتماضیاى اراضی هْلْفَ تا ارائَ تائیذیَ ّ تال هاًغ تْدى اس طزیك ادارٍ
اّلاف ّ اهْر خیزیَ

