
 وزارت نيرو
 شركت مديريت منابع آب ايران 

 شركت سهامي آب منطقه اي  كرمانشاه
 فرم گزارش كارشناسي

  F-E-39:مدركشماره 
 صفرويرايش:

 ٢از  ١ صفحه:
 

                     از محل احداث كارگاه  .......................مديريت محترم  .................مورخ ..................................به موجب درخواست شماره

 :گردد ديد بعمل آمده ونتيجه   به شرح ذيل گزارش ميباز ................................. خانم/آقاي.....................................................

 الف) موقعيت محل :

 بخش                 قريه                   استان                 شهرستان  

 جهت جغرافيائي وفاصله محل نسبت به شهرستان : محل به فاصله          كيلومتري           شهرستان واقع شده است.

 فيائي وفاصله محل نسبت به شهرستان : محل به فاصله          كيلومتري               بخش واقع شده است.جهت جغرا

 جهت جغرافيائي وفاصله محل نسبت به شهرستان : محل به فاصله          كيلومتري                 قريه واقع شده است.

 وعرضهاي جغرفيائي                         قرارگرفته است.  محل بين طولهاي جغرافيائي                         

 ب) وضعيت منابع آبي :

) با رعايت حقوق حقابه بران     تلفيقي       آبهاي زيرزميني     تامين آب واحد مذكور ازطريق (آبهاي سطحي 

 ليتر درثانيه از                      امكان پذيرمي باشد.   وموارد ذيل به ميزان     

 تغذيه مي شود.متر مي باشد كه ازكوه            بانوع تشكيالت                      فاصله سرچشمه منبع آب تامحل آبگيري حدود

اقل           ليتر درثانيه مي باشد كه درطول آبدهي حداكثر         ليتردرثانيه وآبدهي متوسط           ليتر درثانيه وآبدهي حد

 دوره آماري           اندازه گيري شده است.

 عدم هرگونه عمليات درمظهروحريم چشمه / سراب -1

 احداث هرگونه تاسيسات خارج ازحريم چشمه / سراب -2

گردد اين اداره كل چنانچه دراثر هرگونه آلودگي آب چشمه / سراب / رودخانه ونوسانات آب خسارتي به طرح وارد  -3

 هيچگونه تعهدي را ندارد.

 بايستي بدون هيچگونه تغييركيفي وكمي به مسيراصلي وارد گردد.“  برداشت آب به صورت چرخشي بوده ومجددا -4
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  F-E-39:مدركشماره 
 صفرويرايش:

 ٢از  ٢ صفحه:
 

جوابگو بوده واين اداره كل “ متقاضي شخصا وجود داشته باشدچنانچه معارضي اعم از اشخاص حقيقي وحقوقي  -5

 ه دار نخواهدبود.هيچگونه مسئوليتي را عهد

 رعايت اصول زيست محيطي براساس استانداردهاي موجود  -6

 : مالحظات
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 محل رسم كروكي :

ل     ▲    شما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   : Xمحل برداشت آب  :          UTMكد

                                                               :Y 
 

 نام ونام خانوادگي كارشناس :
 امضاء كارشناس        


