
 

 

    

  

 استان هرمزگان دریانوردياداره کل بنادر و 

  هید رجایی )ش (بندر

 فرم  مجوز خاك برداري
 نام سند : 

 

 کد سند : 

  

  شماره و تاریخ قرارداد : .............................................                                                  ه : ...................................                                   موضوع پروژ    

  .......................................نام پیمانکار : .....................                                                  نام مشاور : .........................................                                       

  به : دستگاه نظارت مقیم  

  

  فرمایید. ) صادر ( خاك برداري    –)   در محدوده مورد نظر مجوز : ( تخریب  کروکی پیوستخواهشمند است برابر احتراماً ،    
  

  نام و امضاء سرپرست کارگاه (نماینده پیمانکار)                                                                                                                                                                     

  

  مهندسی سواحل و بنادر اداره 

  

  د.اعالم نظر فرماین GISید در محدوده مورد نظر متقاضی (کروکی پیوست) پس از بازدید و تطبیق با نقشه هاي دستور فرمائاحتراماً ،    
  

  دستگاه نظارت مقیم یا رییس اداره مربوطه                                                                                                                                                                     

  

 GISمشاور راهبري سامانه  

  

  د.نپس از بررسی اعالم نظر نمای و آخرین تغییرات سایت پالن و تاسیسات تطبیق و  GISمقتضی است محدوده مورد نظر در کروکی پیوست با نقشه هاي     
  

  

  مهندسی سواحل و بنادراداره                                                                                                                                                                                           

  

  

  نظریه مسؤول تاسیسات مکانیزي

  مشاور و کارفرما 

  نظریه مسؤول تاسیسات برقی 

 مشاور و کارفرما

  نظریه مسؤول تاسیسات مخابراتی

 مشاور و کارفرما 

    ITنظریه مسؤول تاسیسات

 مشاور و کارفرما 

        

  توضیحات 

  نام و امضاء

  توضیحات 

  نام و امضاء

  توضیحات 

  نام و امضاء

  توضیحات 

  نام و امضاء

  نوع تاسیسات و معارض :  نوع تاسیسات و معارض :  نوع تاسیسات و معارض :  : نوع تاسیسات و معارض
  

 مهندسی سواحل و بنادراداره  

  

  تطبیق گردید و نظرات کارشناسان این اداره مورد تایید می باشد . GISاحتراماً ، محل کروکی پیوست بازدید و با نقشه هاي  
  

  (دستگاه نظارت) GISمشاور راهبري سامانه                                                                                                                                                                                                   

  

  رییس اداره مربوطه ............................. دستگاه نظارت مقیم یا 

  

  مالی بر عهده پیمانکار خواهد بود. احتراماً ،  مقرر گردد خاك برداري مطابق نظرات فوق الذکر و با رعایت ایمنی کامل انجام پذیرد ، بدیهی است مسؤولیت هرگونه خسارت احت   

  

   مهندسی سواحل و بنادراداره                                                                                                                                                                                                                 

  رونوشت : 

 مدیر پروژه جهت اطالع و اقدام الزم .  -

 ................................ جهت اطالع و ا قدام الزم .شرکت (پیمانکار)  -

 جهت اطالع و نظارت بر عملیات پایان کار و جمع آوري نخالجات .اداره امور عمومی  -

 بایگانی واحد مهندسی و عمران جهت سابقه . -

 
 مهر و امضاء پیمانکار و مشاور در این فرم و کلیه پیوست ها الزامی است . *  توجه : 

    میباشد . روز 10مدت زمان  اعتبار این مجوز از تاریخ صدور  به مدت  *  توجه : 


