
 پروانه بهره برداري بهینه 

از چاه هاي عمیق و نیمه عمیق

 یک:ویرایشF-E-16: کد مدرك

 :شماره پرونده

:مدت اعتبار

 

 :                                                                                                                  شماره پروانه

:                                                                                     تاریخ صدور

و در اجراي آئین نامه بهینه سازي مصرف آب  – 1361مصوب  –قانون توزیع عادالنه آب ) 3(این پروانه به استناد ماده 

 .در می شودهیئت وزیران با مشخصات زیر صا -11/6/1375کشاورزي مصوب 

:مشخصات د ارنده یا دارندگان پروانه-1

 :تاریخ تولد:                     نام پدر                                         : نام و نام خانوادگی: اشخاص حقیقی : الف

 :م شرکاءنا:                                  صادره از :                           شماره شناسنامه 

 :شماره ثبت:                                                                                       نام شخصیت : اشخاص حقوقی : ب 

 :نشانی

:شهرستان            :استان:       موقعیت چاه -2

 :مشخصات جغرافیایی چاه شامل 

 :عرض جغرافیایی                                  :                         طول جغرافیایی

 :فاصله چاه از منابع آب مجاور

 

:مشخصات چاه-3

 )اینچ:                                        (متر   قطر لوله جدار:            عمق چاه

 

 در ثانیه لیتر:             اینچ  حداکثر میزان بهره برداري:               قطر لوله آبده

 موتور                                           اسب بخار                                 

 : ........................................................................حداکثر میزان فدرت مجاز

لکتروپمپ                           کیلوواتا/ الکتروموتور                                             

سال           :          مدت  دائمموقت:            نوع پروانه-4

:مشخصات محل مصرف آب-5

 :جهات چهارگانه: الف

 هکتار    :                                        مساحت اراضی : ب                                                                                                

 :درصد سهم هر یک از محصوالت زیر کشت: ج

          نوع محصول

           درصد

:برداري مطابق جدول زیرمقدار آب قابل بهره -6

 ساالنه اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت روردینف ماه

حجم 
3M

             

              ساعت کارکرد

 مورخ                          واقع در اراضی پالك                    این پروانه به منظور بهره برداري از چاه موضوع پروانه حفر شماره          : توضیح 

 =U.T.M                          :Xروستاي                                 در محدوده مطالعاتی                           به مختصات                         

Y= لی به شماره هاي                                              از درجه اعتبار ساقط استصادر و با صدور آن پروانه هاي قب. 

 حمید رضا دهقانی                                                                                                                          

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل



		

		پروانه بهره برداري بهينه 

از چاه هاي عميق و نيمه عميق 

		کد مدرک: F-E-16        ويرايش:يك     

شماره پرونده:

مدت اعتبار:









شماره پروانه :                                                                                                                 

تاريخ صدور:                                                                                     

اين پروانه به استناد ماده (3) قانون توزيع عادلانه آب – مصوب 1361 – و در اجراي آئين نامه بهينه سازي مصرف آب كشاورزي مصوب 11/6/1375- هيئت وزيران با مشخصات زير صادر مي شود.

1- مشخصات د ارنده يا دارندگان پروانه:

الف: اشخاص حقيقي : نام و نام خانوادگي:                                          نام پدر:                           تاريخ تولد:                

شماره شناسنامه :                           صادره از :                                  نام شركاء:

ب : اشخاص حقوقي : نام شخصيت :                                                                                       شماره ثبت:        

نشاني:

2- موقعيت چاه :                   استان:                                                شهرستان:

مشخصات جغرافيايي چاه شامل :

طول جغرافيايي:                                                           عرض جغرافيايي:

فاصله چاه از منابع آب مجاور:



3- مشخصات چاه:

		عمق چاه:                       متر   قطر لوله جدار:                                        (اينچ)



قطر لوله آبده:               اينچ  حداكثر ميزان بهره برداري:             ليتر در ثانيه

		                                                       موتور                                           اسب بخار

حداكثر ميزان فدرت مجاز: ........................................................................

                                             الكتروموتور/ الكتروپمپ                           كيلووات





4- نوع پروانه:             دائم                                          موقت                                                                   مدت:                     سال

5- مشخصات محل مصرف آب:

الف: جهات چهارگانه:

                                                                                                ب: مساحت اراضي :                                        هكتار    

ج: درصد سهم هر يك از محصولات زير كشت:

		نوع محصول

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		درصد

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





6- مقدار آب قابل بهره برداري مطابق جدول زير:

		ماه

		فروردين

		ارديبهشت

		خرداد

		تير

		مرداد

		شهريور

		مهر

		آبان

		آذر

		دي

		بهمن

		اسفند

		سالانه



		حجم 3 M

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ساعت كاركرد

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





توضيح : اين پروانه به منظور بهره برداري از چاه موضوع پروانه حفر شماره                               مورخ                                     واقع در اراضي پلاك   

                        روستاي                                 در محدوده مطالعاتي                                          به مختصات U.T.M :                         X=    

                          Y= صادر و با صدور آن پروانه هاي قبلي به شماره هاي                                                              از درجه اعتبار ساقط است.

                                                                                                                          حميد رضا دهقاني

رئيس هيئت مديره و مدير عامل
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