
 
    

 پرونده ليتشكفرم 
 )1فرم شماره (

 F-E-54 شماره سند:
 0ويرايش: 

 صفحه :       از:

 
 

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

 الف) مشخصات درخواست كننده ( اشخاص حقيقي) مطابق تصوير مصدق شده شناسنامه و كارت ملي ارائه شود: 
      نام و نام خانوادگي :  .1
      تاريخ و محل تولد :  .2
      شماره شناسنامه و محل صدور : ‘ كدملي  .3
      مدرك رسمي :  سمت قانوني متقاضي با ارائه .4
      شماره تلفن : ‘ نشاني كامل با كد پستي  .5

 ب) مشخصات درخواست كننده ( اشخاص حقوقي ) تصوير مدارك مصدق شده ارائه شود : 
      نام و نوع شركت :  .1
      تاريخ و شماره ثبت :  .2
      كد اقتصادي :  .3
      شماره تلفن : ‘ نشاني كامل با كد پستي  .4

 :  مشخصات محل مورد تقاضا
      : روستا يا آبادي       دهستان :      بخش :      شهرستان :       استان :       نام محل : 

 نوع مالكيت و تصرف : 

 در صورت داشتن سابقه ثبتي ( داشتن سند مالكيت رسمي)  :  -1
 مشاع         درصورت مشاع بودن ارائه وكالتنامه محضري معتبر از شركاء الزامي است .   . مالكيت مفروز       1
  مستأجر            . مالك  2

 هكتار      ميزان مساحت كل اراضي      واحد ثبتي      بخش      فرعي      اصلي   ملك :شماره و پالك ثبتي 

 هكتار      ميزان مساحت اراضي تحت شرب چاه
  وست درخواست شودسابقه ثبتي و ..... پي‘ تصويربرابر اصل سند رسمي.  
 .در صورت مستأجر بودن ارائه تصوير برابر اصل سند رسمي اجاره پيوست درخواست شود 
  سال است و مدت آن منقضي شده           نشده است       مدت زمان اجاره براي مدت 
  غيركشاورزي         نوع استفاده از مستأجر :     كشاورزي   
 نداده است          به حفر و بهره برداري از چاه را توسط مستأجر داده  مؤجراذن 
 ه نامه مؤجر پيوست شود .بر اصل اجازدر صورت مثبت بودن پاسخ تصوير برا 

 درصورت نداشتن سابقه ثبتي ( نداشتن سند مالكيت رسمي ) :  -2
 وكالتنامه محضري معتبر از شركاء الزامي است . مشاع         درصورت مشاع بودن ارائه    . مالكيت مفروز      1
  . مالك             مستأجر 2

  قولنامه            مالكيت يا اجاره نامه عادي  مدارك ارائه 
اسامي مالكين اراضي همجوار و تأييد همجواران و شـوراي  ‘ ه استشهاد محلي و كروكي اراضي با ذكر حدود اربعه زمين ارائ

 تا در خصوص اراضي و چاه مورد نظر اسالمي روس
 
 
 
 

 ساير اطالعات مورد نياز 
 چه منابع آبي در اراضي مورد تقاضاوجود دارد ؟  . 1
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 با ذكر نوع منبع آب               ساير       قنات            چشمه         چاه  
 چه منابع آبي درمجاورت محل  مورد تقاضا وجود دارد ؟ . 2

 با ذكر نوع منبع آب         ساير             قنات             چشمه       چاه   
  باغي         زراعي   آب را به چه مصرفي مي رسانيد ؟  . 3
      دستي              عمق چاه ( متر ) :        دستگاه   و نحوه حفر :   بامشخصات چاه . 4

 بخار كيلووات ساعت/ اسب     قدرت آن        :         برقي        نوع و مدل موتور   مشخصات منصوبات چاه
 اسب بخار.        قدرت آن      ديزلي        نوع و مدل موتور                                                           

 اينچ .        قطر لوله آبده                                                     
 درچه سالي چاه حفر و چند سال است كه از آن بهره برداري نموده ايد ؟  . 5

بااطالع كامل از مفاد اين فرم وتعهدنامه محضري پيوست اعالم مي نمـايم كـه كليـه اطالعـات مـورد درخواسـت را دقيقـاً        
معلوم شود كه حقيقتي را كتمان نمـوده يـا مطالـب خـالف واقعـي را      حقيقت پاسخ داده ام . چنانچه بعداً مطالعه و مطابق 

 و خسارت وارده را جبران خواهم نمود. اظهار داشته ام كليه عواقب ناشي از آن را به عهده گرفته 
                 صحت امضاي متقاضي تصديق مي شود.مهرو گواهي اسناد رسمي/ 

  مضاء متقاضيا   
 

 اين قسمت توسط شركت آب منطقه اي ( ياشعب آن) تكميل خواهد شد: 

 شماره و تاريخ ثبت دبيرخانه (شركت آب منطقه اي يا شعب آن ) : 
 نظريه مسئول تشكيل پرونده  

 نتيجه بررسي مدارك :  
  مدارك ناقص است   -1

 ك ماه اقدام نمايد)  ( به متقاضي اعالم گردد نسبت به تكميل پرونده ظرف مدت ي
 مدارك كامل است    -2

 يز هزينه كارشناسي اقدام نمايدضمن تشكيل پرونده به متقاضي اعالم گردد تا نسبت به وار
 

                                                              
                                                                                   

 
 
 

  : نام و نام خانوادگي متصدي تشكيل پرونده
 محل امضاء: 
 تاريخ :


