مح
جش
نواره جازیه ملی وجدان یط زیست رد کسب و کار از ن گاه مردم
( نشان قلب سبز )

فرم شماره 2

جدول اطالعات اقدامات زیست محیطی ( واحد های کشاورزی)

شاخص های ارزشیابی
ردیف

نام واحد:

شماره تماس:

نام و نام خانوادگی مدیرواحد :

آدرس واحد:
1

ایمیل:

دایر بودن دفتر محیط زیست در واحد
 -تاریخ آغاز فعالیت ........ :

2

 -دارای دفتر مستقل در داخل واحد

بکارگیری کارشناس محیط زیست در واحد (:کارشناسان فارغ التحصیل رشته محیط زیست ):
تعداد شاغلین در دفترمحیط زیست واحد ........:

3

 -دارای دفتر مستقل خارج از واحد

تعداد شاغلین بعنوان مشاور محیط زیست .......:

آموزش مباحث محیط زیست به کارکنان
تعداد شرکت کنندگان هر دوره ................نفر

تعداد دوره ها ..........

تعداد دوره با صدور گواهی از مراجع معنبر آموزشی.............:
بیان عناوین دوره ها ............... :
4

5

کمک به اجرای طرح های زیست محیطی انجمنهای مردم نهاد :
-

نوع کمک  :نقدی

-

نام تشکل مردم نهاد ........

-

نام طرح های زیست محیطی مورد حمایت ................:

تاریخ همکاری .......

عضویت حقوقی در یکی از تشکلهای مردم نهاد
-

6

غیر نقدی

مبلغ یا ارزش ریالی همکاری......

 -تاریخ عضویت ...........

نام تشکل ........

انجام مطالعات پژوهشی در جهت بهبود وضعیت محیط زیست واحد یا منطقه
-

عنوان مطالعه پژوهشی :

-

مجری :

تاریخ شروع .......... :

تاریخ پایان:

واحد همکار ( دانشگاه،شرکت  ،مشاور)...
7

8

انجام برنامه های تنویر افکار زیست محیطی عمومی ( چاب کتاب  ،بروشور  ،برگزاری کارگاه آموزشی  ،همایش )...
-

نام برنامه

-

توضیحات تکمیلی:

 -تاریخ اجرا

مبلغ هزینه :

انجام طرح خود اظهاری زیست محیطی :
تاریخ های انجام طرح :

9

نبودن در لیست یا خروج از لیست صنایع آالینده :
تاریخ خروج از لیست صنایع آالینده :

در لیست صنایع آالینده قرار ندارد:
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-1مدیریت کنترل آلودگی آب

10

توضیح در خصوص فعالیت های انجامی:-2مدیریت کنترل پساب
انتخاب به دلخواه سهمورد از

-توضیح در خصوص فعالیت های انجامی:

عملکرد در کنترل آلودگیهای واحد

-3مدیریت کنترل آلودگی هوا

توضیح در خصوص فعالیت های انجامی:-4مدیریت کنترل پسماند کشاورزی

توضیح در خصوص فعالیت های انجامی: -5مدیریت در مصرف سموم شیمیایی تا  %10کاهش نسبت به سال گذشته

توضیح در خصوص فعالیت های انجامی: -6مدیریت در مصرف کود شیمیایی تا  %10کاهش نسبت به سال گذشته

توضیح در خصوص فعالیت های انجامی:11

توسعه فضای سبز (بیش از  %10مساحت واحد)

 -2مساحت فضای سبز توسعه یافته ...............:

 -1میزان مساحت فضای سبز قبلی ........ :
12

مدیریت درمصرف برق تا  %10کاهش نسبت به سال گذشته بر اساس kwh
 میزان مصرف در دوره جدید:-میزان صرف در دوره قبلی:

13

مدیریت درمصرف آب تا %10کاهش نسبت به سال گذشته بر اساس متر مکعب

-میزان صرف در دوره قبلی:

 -میزان مصرف در دوره جدید:

تذکر:
 -1در ارائه اسناد مربود به اقدامات زیست محیطی  ،تصویر اسناد اجرایی  ،فیلم و عکس از فعالیت های اجرایی  ،ذکر محل دقیق اجرای طرح  ،سال اجرا
 ،کمیت ( مقدارو مساحت  )...و کیفیت اجرای طرح اعالم شود
 -2ارسال اسناد مالی پروژه ها ( میزان هزینه پروژه ها  ،کسورات قانونی ،نام پیمانکار ،کواهی نامه تایید کار ) ....الزم نیست و در میزان امتیاز دهی داوری
نیز هیچ تاثیری ندارد .
 -3زمان اجرای اقدامات زی ست محیطی باید از ابتدای سال  1399تا پایان شهریور  1400با شد .چنانچه فعالیت هایی که از قبل یا بعد از این تاریخ انجام
شده باشد که مرتبط با زمان مذکور باشد .پذیرفته می شود.
 -4عملکرد شاخص و ویژه زیست محیطی اجرایی در قبل از سال  1399نیز پذیرفته می شود.
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