
 

>>آزمایشی  چاهمجوز حفر <<  

 یک :ویرایش                   F-E-17: مدرك شماره

 : تاریخ  

 چاهکروکی محل حفر:پیوست  

 :کالسه ه پروند

و گزارش کارشناس اعزامی و تایید کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها و کیفیت آب زیرزمینی ........ ...................با توجه به درخواست مورخ 

شرکت / خانم / آقاي   به  16/12/1361قانون توزیع عادالنه آب مصوبه  3منطقه مورد نظر نامشخص و مشکوك می باشد و با استناد به ماده 

اجازه داده میشود در ........................... صادره از ......................... دارنده شماره شناسنامه ........................ فرزند ........................ .......شهرت .......................... 

به مساحت .............................. شهرستان .......................... بخش ..... .........................مزرعه / قریه ....................... صورت تمایل در اراضی واقع در پالك 

 .هکتار اقدام به حفر یک حلقه چاه آزمایشی در محل تعیین شده با مشخصات زیر طبق کروکی پیوست نماید...................... 

روتاري             نوع حفاري دستی       ضربه اي       -2متر                           ................................................ عمق چاه -1

 اینچ......................................... قطر لوله جدار -3

 ..............................................متر از ......... .................................متر از ................... ...........................متر از ...... .....................................متر از  -4

اسب بودن کیفیت آب و حصول اطمینان از زمین شناسی و در صورت من) نمودار ستونی (پس از خاتمه حفاري و ارائه آزمایش پمپاژ و ارائه مقطع 

بدیهی است در صورت عدم حصول آب با . آبدهی چاه و پس از بررسی هاي الزم نسبت به صدور پروانه بهره برداري اقدام الزم به عمل خواهد آمد

 .هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت منطقه اي فارس  آب یامهسشرکت کمیت و کیفیت مناسب 

 .ایجاد حقی براي دارنده نمی نمایدو  زه نامه براي بهره برداري نبوده و دلیل بر مالکیت نمی باشدصدور این اجا -5

 .اعتبار این مجور حداکثر از تاریخ صدور به مدت یکسال می باشد و در خاتمه نیاز به تمدید دارد -6

 .اطالع داده شودمنطقه اي فارس  آب یامهسشرکت در صورت برخورد به طبقات آهکی در هر عمق حفاري متوقف و مراتب را به  -7

 .هد بودمعتبر خوا شرکت حت شرب و موافقت ه و پروانه منحصراً با اراضی تانتقال چا -8

دارنده پروانه  .چنانچه معلوم شود که محل حفر چاه در اراضی منابع ملی و یا ملک غیر قرارداد این اجازه از درجه اعتبار ساقط خواهد بود ضمناً

 .ملزم به رعایت شرایط مقررات مذکور در ظهر این اجازه نامه می باشد

 توضیحات

 رضا دهقانیحمید                                                                                                                                                                     

 رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل                                                                                                                                                         

 گیرندگان رونوشت

منظم به کروکی مربوطه................................ عطف به نامه شماره ................... .............شهرستان /اداره کل منابع طبیعی استان.1

منظم به کروکی مربوط جهت اطالع..................................... پاسگاه انتظامی .2

امور حفاظت منابع آب.3

امور مطالعات منابع آب.4



 مقررات

.حفر چاه حداکثر یکسال اعتبار دارداین پروانه از تاریخ صدور براي .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.(اشخاص دیگر را ندارد

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

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

.میزان بهره برداري از چاه، متناسب با مقدار اراضی باقیمانده تقلیل داده خواهد شداینصورت 

مشاع در اراضی و قنات یا چاه تردیدي حاصل شود یا اراضی غیر براي حفر در صورتیکه در مالکیت و رضایت شرکاء .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  منتقل و یا واگذار نماید و یا از مقررات وزارت نیرو تخلف نماید و

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

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

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

.پروانه صادره لغو و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد

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

.روي آن ندارد و پروانه از درجه اعتبار ساقط است

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

روز تا سه  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

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

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

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

 .گردد که آب حق دیگري به او نرسدموجب 

 .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

.هاي ب و ج و د با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف میشوددر مورد بند:تبصره

 



		

		  >>مجوز حفر چاه آزمايشي <<

		شماره مدرك: F-E-17                   ويرايش: يك

 تاريخ : 

پيوست  :كروكي محل حفرچاه

پرونده كلاسه :









با توجه به درخواست مورخ ........................... و گزارش كارشناس اعزامي و تاييد كميسيون رسيدگي به صدور پروانه ها و كيفيت آب زيرزميني منطقه مورد نظر نامشخص و مشكوك مي باشد و با استناد به ماده 3 قانون توزيع عادلانه آب مصوبه 16/12/1361 به   آقاي / خانم / شركت .......................... شهرت ............................... فرزند ........................ دارنده شماره شناسنامه ......................... صادره از ........................... اجازه داده ميشود در صورت تمايل در اراضي واقع در پلاك ....................... قريه / مزرعه .............................. بخش .......................... شهرستان .............................. به مساحت ...................... هكتار اقدام به حفر يك حلقه چاه آزمايشي در محل تعيين شده با مشخصات زير طبق كروكي پيوست نمايد.

1-عمق چاه ................................................ متر                           2- نوع حفاري دستي       ضربه اي       روتاري            

3- قطر لوله جدار......................................... اينچ

4- متر از ........................................... متر از .............................................. متر از .......................................... متر از ..............................................

پس از خاتمه حفاري و ارائه آزمايش پمپاژ و ارائه مقطع (نمودار ستوني ) زمين شناسي و در صورت مناسب بودن كيفيت آب و حصول اطمينان از آبدهي چاه و پس از بررسي هاي لازم نسبت به صدور پروانه بهره برداري اقدام لازم به عمل خواهد آمد. بديهي است در صورت عدم حصول آب با كميت و كيفيت مناسب شركت سهامي آب منطقه اي فارس  هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت.

5- صدور اين اجازه نامه براي بهره برداري نبوده و دليل بر مالكيت نمي باشد و ايجاد حقي براي دارنده نمي نمايد.

6- اعتبار اين مجور حداكثر از تاريخ صدور به مدت يكسال مي باشد و در خاتمه نياز به تمديد دارد.

7- در صورت برخورد به طبقات آهكي در هر عمق حفاري متوقف و مراتب را به شركت سهامي آب منطقه اي فارس اطلاع داده شود.

8- انتقال چاه و پروانه منحصراً با اراضي تحت شرب و موافقت شركت  معتبر خواهد بود.

ضمناً چنانچه معلوم شود كه محل حفر چاه در اراضي منابع ملي و يا ملك غير قرارداد اين اجازه از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. دارنده پروانه ملزم به رعايت شرايط مقررات مذكور در ظهر اين اجازه نامه مي باشد.

توضيحات

                                                                                                                                                                    حميد رضا دهقاني

                                                                                                                                                         رئيس هيئت مديره و مدير عامل

گيرندگان رونوشت

1. اداره كل منابع طبيعي استان/شهرستان ................................ عطف به نامه شماره ................................ منظم به كروكي مربوطه

2. پاسگاه انتظامي ..................................... منظم به كروكي مربوط جهت اطلاع

3. امور حفاظت منابع آب

4. امور مطالعات 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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