
 

  

 مجوز اليروبي چاهفرم 
 F-E-53ك : شماره مدر

 ويرايش: صفر
 1از  1صفحه : 

 
 

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

 

 آقاي /خانم/شركت :

 شهرستان :

 روستا :

  
داراي                     فرزند                 آقايبه  16/12/61قانون آب و توزيع عادالنه آب آن مصوب  3باستناد ماده 

داده مي شود در اراضي واقع در  اجازه                        شركت                          صادره                     شناسنامه شماره 
اليروبي چاه داراي مجوز هكتار است طبق مشخصات زير اقدام به              مساحته ب             شهرستان                  قريه

 يد.ينما            :utm  x:        yباكد          مورخ           بهره برداري شماره 
 مشخصات :

 ميزان احداث گالري پس از حفر كيله با مشورت كارشناس                      متر ‘ متر             عمق چاه -1
 اينچ               لوله جدارقطر  -2
 متر………………….تاعمق……………….. متر ازعمق…………………طول لوله مشبك  -3
 متر ..………………تا عمق ……………….. متر از عمق…………………طول غير مشبك  -4
.. متـراز چاههـاي مجـاور باشـد طبـق      …………… /چشمه/سراب.. مترازقنات……………… فاصلهه بمحل حفر -5

 كروكي پيوست 
 فني و اقتصادي و كروكي محل پيوست است. گزارش راهنمائي هاي -6
 ماه از تاريخ صدور است .          اعتبار اين پروانه حداكثر  -7
را نـدارد و پروانـه مصـرف     /چشـمه وجه حق بهره برداري چاه/قنات يچه بوده و دارنده آن به اليروبياين پروانه فقط اجازه  -8

 شد. وطه جداگانه صادر خواهددرخواست متقاضي طبق مقررات مربه پس از خاتمه حفاري ب
ومسـئوليت آن بعهـده    ثابت شود اين پروانه بي اثـر اسـت   چاهدرصورتيكه عدم صحت مدارك متقاضي يا تغيير محل حفر -9

  .متقاضي است
اين پروانه به شخص متقاضي تسليم مي شود كه برابر مفاد آن با هر شـركت حفـاري كـه داراي صـالحيت و اجـازه نامـه        -10

 .نيرو باشد با رضايت طرفين قرارداد منعقد كندارت زحفاري از و
 قانون آب عمل نمايد. 22متقاضي مؤظف است طبق ماده  -11
اين پروانه فقط از نقطه نظر فني داراي اعتبار رسمي است و بهيچ وجه دليل برمالكيت متقاضـي زمـين حفـر محسـوب نمـي         -12

 گردد.
             مي باشد.  ر در ثانيه ليت        مجازبرداشت پس از اليروبي چاه  دبي حد اكثر  13-

 
                                                                                                                          

 كياست  اميريان                                                                                                               

 لومديرعامرئيس هيئت مديره                                                                                                                       

 كد مشترك :                        
 كد ملي/شماره ثبت : 

 كدپستي : 
 X UTM 
 Y 


