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.................... فرزند .......................... شهرت ......................... شرکت / خانم / به آقاي  16/6/1361قانون توزیع عادالنه آب مصوب  3با استناد به ماده  

مورخ .....................از یک حلقه چاه موضوع پروانه شماره  اجازه داده می شود که................... صادره از .................. دارنده شناسنامه شماره 

.................. در اراضی واقع در پالك ....................... 
قریه																																															

مزرعه																																																			
...................... به مساحت ................. شهرستان .. .................بخش   

 .هکتار با مشخصات زیر اقدام به بهره برداري نماید

عمق چاه 
باعدد																																																

                       متر      	باحروف																																																						

قطر لوله جدار 
باعدد																																																			

اینچ 	باحروف																																																								

)اینچ(................... سانتی متر .................. قطر لوله آبده 

متر............... تا ........... متر از .................... طول لوله مشبک 

متر............... تا ...........متر از ............... طول لوله غیر مشبک 

ل با نصب کنتور حجمیمتر مکعب در سا..................... لیتر در ثانیه جمعاً به میزان .................. میزان بهره برداري با ظرفیت حداکثر 

...........................................نوع پمپ  -8......................................   حداکثر قدرت مجاز 

 متر از .............. .............................. -2متر از ....................................... -1محل چاه در نظر گرفته شده به فاصله هاي  -9

 . قرار دارد.................... متر از.................  -4..................................متر از ..................  -3..................................... 

 .می باشد متقاضی .............. ..................این پروانه براي بهره برداري از چاه به منظور مصارف  -10

ضمناً چنانچه معلوم شود که محل حفر این چاه در اراضی منابع ملی قرار . دیگر را نداردبه هیچ وجه حق واگذاري آب به اشخاص  و تقاضا کننده

  .دارد این پروانه از درجه اعتبار ساقط خواهد بود

ارنده نمی نماید در دو به هیچ وجه دلیل بر مالکیت نبوده و ایجاد حقی از این جهت براي این پروانه فقط از نظر فنی داراي اعتبار است  -11

 .این پروانه از درجه اعتبار ساقط خواهد بود ثابت شود  عدم صحت مدارکی که از طرف متقاضی ارائه گردیده ی کهصورت

 .خواهد بودآب معتبر  شرکت با اراضی تحت شرب و با موافقت پروانه چاه و انتقال  -12

 .وانه از تاریخ صدور به مدت یکسال بوده و در پایان مدت نیاز به تمدید داردراعتبار این پ -13

 .در ظهر این پروانه می باشد ملزم به رعایت شرایط مقررات مذکوردارنده پروانه  -11
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 رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل                                                                                                       
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استان																															

شهرستان																																					
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اسامي شركاء



		

		پروانه بهره برداري

		کد مدرک: F-E-20         ويرايش:يك   

 تاريخ :                پرونده كلاسه    

  پيوست  :كروكي محل حفرچاه

كد حوزه :











 با استناد به ماده 3 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/6/1361 به آقاي / خانم / شركت ......................... شهرت .......................... فرزند .................... دارنده شناسنامه شماره .................. صادره از ................... اجازه داده مي شود كه از يك حلقه چاه موضوع پروانه شماره .....................مورخ ....................... در اراضي واقع در پلاك ..................   بخش ................... شهرستان ................. به مساحت ...................... هكتار با مشخصات زير اقدام به بهره برداري نمايد.

 (
اسامي شركاء
)عمق چاه  متر                            

قطر لوله جدار  اينچ

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

طول لوله مشبك .................... متر از ........... تا ............... متر

طول لوله غير مشبك ............... متر از ...........تا ............... متر

ميزان بهره برداري با ظرفيت حداكثر .................. ليتر در ثانيه جمعاً به ميزان ..................... متر مكعب در سال با نصب كنتور حجمي

حداكثر قدرت مجاز ......................................   8- نوع پمپ ...........................................

9- محل چاه در نظر گرفته شده به فاصله هاي 1-....................................... متر از 2- ............................................ متر از 

..................................... 3- .................. متر از ..................................4- ................. متر از.................... قرار دارد. 

10- اين پروانه براي بهره برداري از چاه به منظور مصارف ................................ متقاضي مي باشد .

و تقاضا كننده به هيچ وجه حق واگذاري آب به اشخاص ديگر را ندارد. ضمناً چنانچه معلوم شود كه محل حفر اين چاه در اراضي منابع ملي قرار دارد اين پروانه از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. 

11- 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 صورتي كه عدم صحت مداركي كه از طرف متقاضي ارائه گرديده ثابت شود  اين پروانه از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

12- انتقال چاه و پروانه با اراضي تحت شرب و با موافقت شركت  آب معتبر خواهد بود.

13- اعتبار اين پروانه از تاريخ صدور به مدت يكسال بوده و در پايان مدت نياز به تمديد دارد.

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- پاسگاه انتظامي .............................. منظم به كروكي مربوطه

3- دفتر مطالعات پايه منابع آب 

4- دفتر حفاظت و بهره برداري از منابع آب
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