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 مقررات

.این پروانه از تاریخ صدور براي حفر چاه حداکثر یکسال اعتبار دارد.1

این پروانه براي بهره برداري از چاه به منظور مصارف تعیین شده می باشد و دارنده آن حق آبفروشی به شخص یا .2

)بدون اطالع شرکت سهامی آب منطقه اي فارس.(را ندارد اشخاص دیگر

چاه بدون اراضی مربوط به صورت سهام غیرقابل انتقال می باشد و در صورت تفکیک اراضی و واگذاري قطعات .3

منتقل الیه می تواند با پرداخت هزینه هاي حفر و بهره برداري از آب چاه استفاده نماید در غیر تفکیک شده 

.ان بهره برداري از چاه، متناسب با مقدار اراضی باقیمانده تقلیل داده خواهد شدمیزاینصورت 

در صورتیکه در مالکیت و رضایت شرکاء مشاع در اراضی و قنات یا چاه تردیدي حاصل شود یا اراضی غیر براي حفر .4

.چاه و صدور پروانه ارائه شده باشد پروانه بی اثر و از درجه اعتبار ساقط است 

دارنده این پروانه مکلف است براي حفر چاه از شرکتهاي داراي پروانه جهت حفاري صادره از طرف وزارت نیرو .5

.استفاده نماید

هرگاه دارنده پروانه از مقررات مذکور در متن پروانه تخلف و یا بدون اجازه وزارت نیرو پروانه خود را به دیگري .6

یا در بهره برداري از چاه یا نصب موتور و تلمبه  وزارت نیرو تخلف نماید و منتقل و یا واگذار نماید و یا از مقررات

و یا از آب چاه در  و یا در غیر محل تعیین شده به حفر چاه مبادرت نماید بیش از حد مقرر در این پروانه اقدام کند 

اده براي اراضی غیر قرار دهد و یا غیر محل مورد تعیین شده در پائین پروانه استفاده نماید و یا آب چاه را مورد استف

برابر قوانین تحت پیگرد قرار خواهد گرفت و در صورت تکرار  دستگاه هاي اندازه گیري مصوبه دستکاري نماید

.پروانه صادره لغو و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد

پروانه حق هیچگونه اقدامی بر در صورتیکه چاه موضوع این پروانه در اراضی منابع ملی واقع شده باشد دارنده این .7

.روي آن ندارد و پروانه از درجه اعتبار ساقط است

 :قانون توزیع عادالنه آب جهت اطالع دارنده پروانه عیناً در ذیل نقل میگردد) 45(ماده 

وز تا سه ر 15اشخاص زیر عالوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به ده تا پنجاه ضربه شالق و یا  -)45(ماده 

 .ماه حبس تادیبی بر حسب مورد جرم به نظر حاکم شرع محکوم میشوند

هر کس عمداً و بدون اجازه دریچه یا مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییري دهد یا دخالت غیرمجاز در  -الف

 .زدوسائل اندازه گیري آب کند یا بنحوي از انحاء امر بهره برداري از تاسیسات آبی را مختل سا

هرکس عمداً آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاري یا شبکه آبیاري متعلق به خود منتقل کند و یا  -ب

 .موجب گردد که آب حق دیگري به او نرسد

 .هرکسی عمداً بنحوي از انحاء بضرر دیگري آبی را بهدر بدهد -ج

 .هرکسی آب حق دیگري را بدون مجوز قانونی تصرف کند -د

 .هرکسی بدون رعایت مقررات این قانون بحفر چاه و یا قنات و یا بهره برداري از منابع آب مبادرت کند -ه

.در مورد بندهاي ب و ج و د با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف میشود:تبصره

 







		

		پروانه بهره برداري-متر مكعب در شبانه روز

		کد مدرک: F-E-18  :         ويرايش:يك   

 تاريخ : 

پيوست  :كروكي محل حفرچاه	

پرونده كلاسه :







 (
اسامي شركاء
)به آقاي / خانم / شركت ......................... شهرت .......................... فرزند .................... دارنده شناسنامه شماره .................. صادره از ................... اجازه داده مي شود در اراضي پلاك قريه / مزرعه ....................... بخش ................... شهرستان ................. به مساحت ...................... هكتار/ متر مربع با مشخصات زير اقدام نمايد.

عمق چاه  متر                            

قطر لوله جدار  اينچ

قطر لوله آبده .................. سانتي متر (................... اينچ)

حداكثر قدرت مجاز 

  5- حداكثر ميزان بهره برداري ..................... متر مكعب در شبانه روز با نصب كنتور حجمي مي باشد.

6- محل تعيين شده به فاصله هاي ...................... متر از ................................................... متر از ............................................

متر از ............................................ متر از ......................................... متر از .......................................... قرار دارد.

7- اين پروانه براي بهره برداري از چاه به منظور مصارف حفظ  مي باشد و دارنده اين پروانه به هيچ وجه حق فروش و يا واگذاري آب به اشخاص غير و با استفاده آب به منظور كشاورزي را ندارد.

8- چنانچه معلوم شود كه محل حفر چاه در اراضي منابع ملي و يا مملكت غير قرار دارد اين پروانه از درجه اعتبار ساقط است.

9- اين پروانه فقط از نظر فني داراي اعتبار است و به هيچ وجه دليل بر مالكيت نبوده و ايجاد حقي از اين جهت براي دارنده نمي نمايد در صورت احراز عدم صحت مداركي كه از طرف متقاضي ارائه گرديده اين پروانه از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

10-انتقال پروانه و چاه بدون كسب موافقت قبلي اين سازمان فاقد اعتبار خواهد بود.

11- دارنده پروانه ملزم به رعايت شرايط مقررات مذكور در ظهر اين پروانه مي باشد.

                                                                                                                                  حميد رضا دهقاني 

                                                                                                                            رئيس هيئت مديره و مدير عامل

گيرندگان رونوشت:

1- اداره كل منابع طبيعي  عطف به نامه شماره ................................. منظم به كروكي مربوطه

2- پاگاه انتظامي .............................. منظم به كروكي مربوطه

3- دفتر مطالعات پايه منابع آب 

4- دفتر حفاظت و بهره برداري از منابع آب







مقررات

1. اين پروانه از تاريخ صدور براي حفر چاه حداكثر يكسال اعتبار دارد.

2. اين پروانه براي بهره برداري از چاه به منظور مصارف تعيين شده مي باشد و دارنده آن حق آبفروشي به شخص يا اشخاص ديگر را ندارد.(بدون اطلاع شركت سهامي آب منطقه اي فارس)

3. چاه بدون اراضي مربوط به صورت سهام غيرقابل انتقال مي باشد و در صورت تفكيك اراضي و واگذاري قطعات تفكيك شده منتقل اليه مي تواند با پرداخت هزينه هاي حفر و بهره برداري از آب چاه استفاده نمايد در غير اينصورت ميزان بهره برداري از چاه، متناسب با مقدار اراضي باقيمانده تقليل داده خواهد شد.

4. در صورتيكه در مالكيت و رضايت شركاء مشاع در اراضي و قنات يا چاه ترديدي حاصل شود يا اراضي غير براي حفر چاه و صدور پروانه ارائه شده باشد پروانه بي اثر و از درجه اعتبار ساقط است .

5. دارنده اين پروانه مكلف است براي حفر چاه از شركتهاي داراي پروانه جهت حفاري صادره از طرف وزارت نيرو استفاده نمايد.

6. هرگاه دارنده پروانه از مقررات مذكور در متن پروانه تخلف و يا بدون اجازه وزارت نيرو پروانه خود را به ديگري منتقل و يا واگذار نمايد و يا از مقررات وزارت نيرو تخلف نمايد و يا در بهره برداري از چاه يا نصب موتور و تلمبه بيش از حد مقرر در اين پروانه اقدام كند  و يا در غير محل تعيين شده به حفر چاه مبادرت نمايد و يا از آب چاه در غير محل مورد تعيين شده در پائين پروانه استفاده نمايد و يا آب چاه را مورد استفاده براي اراضي غير قرار دهد و يا دستگاه هاي اندازه گيري مصوبه دستكاري نمايد برابر قوانين تحت پيگرد قرار خواهد گرفت و در صورت تكرار پروانه صادره لغو و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

7. در صورتيكه چاه موضوع اين پروانه در اراضي منابع ملي واقع شده باشد دارنده اين پروانه حق هيچگونه اقدامي بر روي آن ندارد و پروانه از درجه اعتبار ساقط است.

ماده (45) قانون توزيع عادلانه آب جهت اطلاع دارنده پروانه عيناً در ذيل نقل ميگردد:

ماده (45)- اشخاص زير علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به ده تا پنجاه ضربه شلاق و يا 15 روز تا سه ماه حبس تاديبي بر حسب مورد جرم به نظر حاكم شرع محكوم ميشوند.

الف- هر كس عمداً و بدون اجازه دريچه يا مقسمي را باز كند يا در تقسيم آب تغييري دهد يا دخالت غيرمجاز در وسائل اندازه گيري آب كند يا بنحوي از انحاء امر بهره برداري از تاسيسات آبي را مختل سازد.

ب- هركس عمداً آبي را بدون حق يا اجازه مقامات مسئول به مجاري يا شبكه آبياري متعلق به خود منتقل كند و يا موجب گردد كه آب حق ديگري به او نرسد.

ج- هركسي عمداً بنحوي از انحاء بضرر ديگري آبي را بهدر بدهد.

د- هركسي آب حق ديگري را بدون مجوز قانوني تصرف كند.

ه- هركسي بدون رعايت مقررات اين قانون بحفر چاه و يا قنات و يا بهره برداري از منابع آب مبادرت كند.

تبصره:در مورد بندهاي ب و ج و د با گذشت شاكي خصوصي تعقيب موقوف ميشود.
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