
 
 

 پروانه بهره برداري بهينه از
 ( اشخاص حقوقي) آبهاي سطحي

 F-E-79 شماره سند:
 يكويرايش: 

 2از ١ صفحه

 

 وزارت نيرو
 شركت مديريت منابع آب ايران
 شركت آب منطقه اي كرمانشاه

 

0B: كالسه پرونده   
1B: 2 شماره پروانهB:مدت اعتبار : تاريخ صدور    

 كـد مشـترك :  
 

ودراجراي آئين نامه بهينه سازي مصرف آب  1361مصوب  –قانون توزيع عادالنه آب  24و23و1مواد اين پروانه باستناد 
 : هيئت وزيران بامشخصات زير صادر مي شود 11/6/1375كشاورزي مصوب 

 
 

              : صيت نام شخ
                                           

 شماره تماس :                           شماره ثبت :                         تاريخ :                         كدپستي : 
                                 

 :محل نصب موقعيت -2

   /چشمه/كانال/ .....رودخانهنام                                       :   وستار                هرستان :  ش      كرمانشاه  استان: 
      =UTM  :                         Y=                      Xكـد 
 از منابع آب مجاور : موتور پمپفاصله 

 : موتور پمپ مشخصات -3

 اسب بخار                                       حداكثر قدرت مجاز موتور متر                  طول لوله آبرساني       متر         اختالف ارتفاع 

 واتكيلو                                    الكترو موتور / الكترو پمپ ليتردرثانيه        حداكثرميزان بهره برداري     اينچ          قطرلوله آبدهي
                    * موقت       نوع پروانه : -4
   مشخصات محل مصرف آب : -5 

 . محدود ميگردد                   : به غرب                     : به جنوباز                         :به شرق از                   :به اراضي شمال ازالف : جهات چهارگانه : 
     هكتار         اراضي :     ب : مساحت

     : درصد هر يك از محصوالت زيركشت  
 ساير  جو  گندم  نوع محصول

 20 35 45 درصد
 مقدار آب قابل بهره برداري مطابق جدول زير: -6

 ساليانه اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين ماه

              3mحجم برداشت 
              ساعت كاركرد
   صادر و              مورخ                          اين پروانه به منظور بهره برداري از موتور پمپ موضوع پيش پروانه بهره برداري شماره  توضيح :

 .از درجه اعتبار ساقط مي گردد                        خ   مور                   با صدور آن پيش پروانه به شماره         
 در ماههاي خرداد به بعد را دارند نمي باشد .  آب دارنده پروانه مجاز به كشت درخت و گياهاني كه نياز به 

 
 
 
 
 
 
 

 كياست اميريان
 مديرعامل رئيس هيئت مديره و

 
 
 



 
 

 پروانه بهره برداري بهينه از
 ( اشخاص حقوقي) آبهاي سطحي

 F-E-79 شماره سند:
 يكويرايش: 

 2از ٢ صفحه

 

 وزارت نيرو
 شركت مديريت منابع آب ايران
 شركت آب منطقه اي كرمانشاه

 

 
 كد مشترك :                                                                                                                                              تذكرات:

 ذيل اين پروانه بوده و دارنده پروانه ملزم به رعايت فواصل تعيين شده مي باشد. موتور پمپكروكي محل  -1
حوي كه موجبات كاهش قابل مالحظه اي مصرف آب درهر هكتار فراهم شـود ايـن پروانـه بـه     ه ندرصورت بهبود راندمانهاي آبياري ويا تغيير نوع كشت، ب -2

 اصالح خواهد شد. تناسب
سقف تحويـل آب منـدرج در    وزارت نيرو مجاز است در زمان وقوع سالها و يا دوره هاي خشك كه كاهش عرضه يا جيره بندي آب ضرورت داشته باشد. -3

 پروانه صادرشده را به تناسب كاهش دهد.
حـق   واگذاري مجوز  بهره برداري موتور تلمبه بدون انتقال اراضي مربوطه ممنوع مي باشد ودر صورت واگذاري مجوز بهره بـرداري لغـو وصـاحب مجـوز      -4

 هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت.
ترديدي حاصل شود و يا اراضي غير براي پروانه ارائه شده باشد پروانـه بـي اثـر و از     موتور پمپ ع در اراضيدر صورتيكه در مالكيت ورضايت شركاي مشا -5

 درجه اعتبار ساقط است .
قـررات  نمايـد وازم هرگاه دارنده پروانه از مقررات داده شده در متن پروانه تخلف و يا بدون اجازه وزارت نيرو پروانه خود را به ديگري منتقـل ويـا واگـذار     -6

تجهيـز موتـور پمـپ    نصب موتور و تلمبه بيش از حد مقرر دراين پروانه اقدام كند ويا در غير محل تعيـين شـده بـه    يا وزارت نيرو تخلف نمايد ويا در بهره برداري 
راضي غير قـرار دهـد يـا در دسـتگاههاي انـدازه      درغير محل موردتعيين شده در اين پروانه استفاده نمايديا آب را مورد استفاده براي ا آنمبادرت نمايد و يا از آب 

 . شدلغو واز درجه اعتبار ساقط خواهد تحت پيگرد قرار خواهد گرفت ودرصورت تكرار پروانه صادره  هگيري نصب شده دستكاري نمايد، برابر قوانين موضوع
 مصرف بهينه آب كشاورزي جزء الينفك اين پروانه است .كليه مقررات قانون توزيع عادالنه آب و آئين نامه هاي قانوني ياد شده و آئين نامه  -7
 گيري خواهد شد.پرداخت حق النظاره طبق تعرفه مقرر به عهده دارنده پروانه بوده ودر صورت استنكاف از پرداخت طبق مقررات اقدام و از بهره برداري  جلو -8

 مي باشد. 5جهت مصارف كشاورزي مندرج در بند ج رديف “ اين پروانه صرفا -9
 محل تمديد پروانه :

  
 

 
 

 

 
                                                                                                                                                   كروكي محل  :

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 امضاء                    نام نام خانوادگي كارشناس :                               
 .جهت اطالعمعاونت حفاظت و بهره برداري ونوشت:ر



 
 

 پروانه بهره برداري بهينه ازفرم 
  قي)(اشخاص حقيآبهاي سطحي

 F-E-80 شماره سند:
 يكويرايش: 

 2از 1 صفحه
 

 نيرو وزارت
 ايران آب منابع مديريت شركت
 اهكرمانش اي منطقه آب شركت

 

0B: كالسه پرونده   
1B: 2 شماره پروانهB:مدت اعتبار : تاريخ صدور    

 كـد مشـترك :  
 

ودراجراي آئين نامه بهينه سازي مصرف آب كشاورزي مصوب  1361مصوب  –قانون توزيع عادالنه آب  24و23و1مواد اين پروانه باستناد 
 : هيئت وزيران بامشخصات زير صادر مي شود 11/6/1375

 

 
 :محل نصب موقعيت -2

   /چشمه/كانال/ .....رودخانهنام                                       :   وستار                شهرستان :        كرمانشاه  استان: 
 : از منابع آب مجاور موتور پمپفاصله     =UTM  :                    Y=                   Xكـد 

 : موتور پمپ مشخصات -3

 حداكثر قدرت مجاز موتور متر      طول لوله آبرساني       متر         اختالف ارتفاع 

 الكترو موتور / الكترو پمپ         كيلووات ساعت              ليتردرثانيه        حداكثرميزان بهره برداري     اينچ          قطرلوله آبدهي
                    * موقت     ه :نوع پروان -4
   مشخصات محل مصرف آب : -5

 . محدود ميگردد                   : به غرب                     : به جنوباز                         :به شرق از                   :به اراضي شمال ازالف : جهات چهارگانه : 
     هكتار         ب : مساحت اراضي :    

     : درصد هر يك از محصوالت زيركشت  
 ساير  جو  گندم  نوع محصول

 20 35 45 درصد
 مقدار آب قابل بهره برداري مطابق جدول زير: -6

 ساليانه اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين ماه

              3mحجم برداشت 
              ساعت كاركرد
   صادر                   مورخ                          اين پروانه به منظور بهره برداري از موتور پمپ موضوع پيش پروانه بهره برداري شماره  توضيح :   توضيح :

  از درجه اعتبار ساقط مي گردد                       مورخ                      و با صدور آن پيش پروانه به شماره         
  . دارنده پروانه مجاز به كشت درخت و گياهاني كه نياز به آب در ماههاي خرداد به بعد را دارند نمي باشد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كياست اميريان
 مديرعامل رئيس هيئت مديره و

 به تعداد                نفراسامي شركاء  پروانه يا دارندگان  دارندهمشخصات 
 كدملي نام خانوادگي نام و كدملي نام خانوادگي نام و     :ينام ونام خانوادگ-1

  -5    -1  : ش.ش     تاريخ تولد: :  نام پدر

  :از صادره
  -6   -2    : كد ملي

  -7  -3    كد پستي :
  -8  -4 :      شماره تماس



 
 

 پروانه بهره برداري بهينه ازفرم 
  قي)(اشخاص حقيآبهاي سطحي

 F-E-80 شماره سند:
 يكويرايش: 

 2از 2 صفحه
 

 نيرو وزارت
 ايران آب منابع مديريت شركت
 اهكرمانش اي منطقه آب شركت

 

 
 كد مشترك :                                                                                                                                        تذكرات: 
 ذيل اين پروانه بوده و دارنده پروانه ملزم به رعايت فواصل تعيين شده مي باشد. موتور پمپكروكي محل  -1
حوي كه موجبات كاهش قابل مالحظه اي مصرف آب درهر هكتار فراهم شـود ايـن پروانـه بـه     ه ندرصورت بهبود راندمانهاي آبياري ويا تغيير نوع كشت، ب -2

 اصالح خواهد شد. تناسب
 وزارت نيرو مجاز است در زمان وقوع سالها و يا دوره هاي خشك كه كاهش عرضه يا جيره بندي آب ضرورت داشته باشد. سقف تحويـل آب منـدرج در   -3

 دهد. پروانه صادرشده را به تناسب كاهش
حـق   واگذاري مجوز  بهره برداري موتور تلمبه بدون انتقال اراضي مربوطه ممنوع مي باشد ودر صورت واگذاري مجوز بهره بـرداري لغـو وصـاحب مجـوز      -4

 هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت.
اي پروانه ارائه شده باشد پروانـه بـي اثـر و از    ترديدي حاصل شود و يا اراضي غير بر موتور پمپ در صورتيكه در مالكيت ورضايت شركاي مشاع در اراضي -5

 درجه اعتبار ساقط است .
نمايـد وازمقـررات   هرگاه دارنده پروانه از مقررات داده شده در متن پروانه تخلف و يا بدون اجازه وزارت نيرو پروانه خود را به ديگري منتقـل ويـا واگـذار     -6

تجهيـز موتـور پمـپ    موتور و تلمبه بيش از حد مقرر دراين پروانه اقدام كند ويا در غير محل تعيـين شـده بـه    نصب يا وزارت نيرو تخلف نمايد ويا در بهره برداري 
درغير محل موردتعيين شده در اين پروانه استفاده نمايديا آب را مورد استفاده براي اراضي غير قـرار دهـد يـا در دسـتگاههاي انـدازه       آنمبادرت نمايد و يا از آب 

 . شدلغو واز درجه اعتبار ساقط خواهد تحت پيگرد قرار خواهد گرفت ودرصورت تكرار پروانه صادره  هدستكاري نمايد، برابر قوانين موضوعگيري نصب شده 
 . كليه مقررات قانون توزيع عادالنه آب و آئين نامه هاي قانوني ياد شده و آئين نامه مصرف بهينه آب كشاورزي جزء الينفك اين پروانه است -7
 خواهد شد. خت حق النظاره طبق تعرفه مقرر به عهده دارنده پروانه بوده ودر صورت استنكاف از پرداخت طبق مقررات اقدام و از بهره برداري  جلوگيريپردا -8

 مي باشد. 5جهت مصارف كشاورزي مندرج در بند ج رديف “ اين پروانه صرفا -9
 محل تمديد پروانه :

 
 

 

 
 

 

                                                                                                                                                   كروكي محل  :
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 رونوشت:
  جهت اطالعمعاونت حفاظت و بهره برداري. 
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