
 
 از پروانه بهره برداري بهينه 

 نيمه عميق چاههاي عميق و
 اشخاص حقوقي) –( دومنظوره 

 F-E-73شماره سند:
 سهويرايش: 

 2از 1صفحه 

 

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

 

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

 
3B: كـد مشـترك 

مصوب  اورزيـكش رف آبـازي مصــنامه بهينه سدراجراي آئين  و 1361مصوب  –وزيع عادالنه آب ـون تـانـق 3تناد ماده ـاين پروانه باس
 هيئت وزيران بامشخصات زير صادر مي شود: 11/6/1375

      : ت شخصينام 

 شماره تماس كدپستي تاريخ شماره ثبت

    
  

 موقعيت چاه: -1
 كد محدوده محدوده مطالعاتي روستاي بخش شهرستان استان:

        كرمانشـاه
    =UTM                                    =X                        Y   ه مختصاتب

           متر                 فاصله چاه از منابع آب مجاور :
 

 مشخصات چاه : -2
 اسب بخار                         حداكثر قدرت مجاز موتور نچـاي                             دارـج  هـولـل طرـق ترم                           اهچعمق 

 كيلووات                                                      معادل   ليتردرثانيه            حداكثرميزان بهره برداري اينچ                   قطرلوله آبده
                              *  موقت                نوع پروانه  -3
  مشخصات محل مصرف آب : -4

 اصلي   ....... فرعي از      .......واقع در پالك شماره   تارهك  ...... چاه  مساحت اراضي تحت شرب  كتاره   ..........   اراضي  كل  : مساحت الف
 .............. مورخ    ........ ......و   ..............موضوع اسناد شماره     

 : درصد هر يك از محصوالت زيركشت : ب 
 ساير ذرت علوفه اي ذرت جو گندم نوع محصول

 %30 %10 %10 %5 %45 درصد

 ل بهره برداري مطابق جدول زير:مقدار آب قاب -5
 ساليانه اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين   اهـــم

 صنعت

 ساعت كاركرد
             

 حجم برداشت
3m               

 كشاورزي 

              ساعت كاركرد

حجم برداشت
3m              

صادر و با صدور آن پروانه هاي قبلي به                  مورخ                   اين پروانه به منظور بهره برداري از چاه موضوع پروانه حفر شماره   وضيح :ت
 زدرجه اعتبار ساقط است .ا                     مورخ             شماره هاي  

 
 

  كياست اميريان                
 لمديرعام  رئيس هيئت مديره و                                                                                                                                                   

                                                                                                                                  
 

 كد مشترك :                                                                            



 
 از پروانه بهره برداري بهينه 

 نيمه عميق چاههاي عميق و
 اشخاص حقوقي) –( دومنظوره 

 F-E-73شماره سند:
 سهويرايش: 

 2از 2صفحه 

 

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

 

  تذكرات: 
 شد.كروكي محل چاه ذيل اين پروانه بوده و دارنده پروانه ملزم به رعايت فواصل تعيين شده مي با -1
ناسـب  ت به ي مصرف آب درهر هكتار فراهم شود اين پروانهحوي كه موجبات كاهش قابل مالحظه درصورت بهبود راندمانهاي آبياري ويا تغيير نوع كشت، بن -2

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

 پروانه صادرشده را به تناسب كاهش دهد.
تفكيـك شـده ميـزان بهـره بـرداري از چـاه        چاه بدون اراضي مربوط، به صورت سهام غيرقابل انتقال مي باشد ودرصورت تفكيك اراضي و واگذاري قطعـات  -4

 موضوع پروانه متناسب با مقدار اراضي باقي مانده و تركيب كشت تقليل داده خواهد شد.
پروانـه بـي   در صورتيكه در مالكيت ورضايت شركاي مشاع در اراضي چاه ترديدي حاصل شود و يا اراضي غير براي حفر چاه و صدور پروانه ارائه شده باشـد   -5

 از درجه اعتبار ساقط است .اثر و 
 درجه اعتبار ساقط است . درصورتي كه چاه موضوع اين پروانه در اراضي منابع ملي واقع شده باشد دارنده اين پروانه حق هيچگونه اقدامي روي آن ندارد و پروانه از -6

يرو پروانه خـود را بـه ديگـري منتقـل ويـا واگـذار نمايـد وازمقـررات         هرگاه دارنده پروانه از مقررات داده شده در متن پروانه تخلف و يا بدون اجازه وزارت ن -7
يـين شـده بـه حفـر چـاه      وزارت نيرو تخلف نمايد ويا در بهره برداري از چاه ويا نصب موتور و تلمبه بيش از حد مقرر دراين پروانـه اقـدام كنـد ويـا در غيـر محـل تع      

در اين پروانه استفاده نمايديا آب چاه را مورد استفاده براي اراضي غير قرار دهد يا در دسـتگاههاي انـدازه   مبادرت نمايد و يا از آب چاه درغير محل موردتعيين شده 
 د .شتحت پيگرد قرار خواهد گرفت ودرصورت تكرار پروانه صادره لغو واز درجه اعتبار ساقط خواهد  هگيري نصب شده دستكاري نمايد، برابر قوانين موضوع

 وزيع عادالنه آب و آئين نامه هاي قانوني ياد شده و آئين نامه مصرف بهينه آب كشاورزي جزء الينفك اين پروانه است .كليه مقررات قانون ت -8
 جلوگيري 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 چاه  -9

 مي باشد. 5جهت مصارف كشاورزي مندرج در بند ج رديف “ پروانه صرفااين  -10

 محل تمديد پروانه :
 
 

 

 
 

 

 كروكي محل چاه :
                                                                                                                                                                                                               



 
 از پروانه بهره برداري بهينه 

 نيمه عميق چاههاي عميق و
 اشخاص حقيقي) –( دومنظوره 

 

 F-E-74شماره سند:
 سهويرايش: 

 2از 1صفحه 

 

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

 

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

 
3B : كـد مشـترك 

مصوب  اورزيـكش رف آبـازي مصــنامه بهينه سدراجراي آئين  و 1361مصوب  –وزيع عادالنه آب ـون تـانـق 3تناد ماده ـاين پروانه باس
 هيئت وزيران بامشخصات زير صادر مي شود: 11/6/1375

 موقعيت چاه: -1
      كد محدوده :                 محدوده مطالعاتي :                  روستاي :               بخش :               شهرستان :       كرمانشـاه   استان: 

                        =UTM                                   =X     Y   ه مختصاتب
           متر             فاصله چاه از منابع آب مجاور :

 مشخصات چاه : -2
 اسب بخار                  حداكثر قدرت مجاز موتور نچـاي                           دارـج  هـولـل طرـق ترم                 اهچعمق 

 كيلووات                                               معادل   ليتردرثانيه            حداكثرميزان بهره برداري اينچ         قطرلوله آبده 
 موقت    نوع پروانه : -3
                        

 مشخصات محل مصرف آب : -4
 اصلي   ........فرعي از   ........  پالك شماره  هكتار واقع در     .......... چاه  مساحت اراضي تحت شرب  كتاره  .. ......... اراضي  كل  : مساحت الف

 ............مورخ        ..........و  ........  موضوع اسناد شماره     
 : درصد هر يك از محصوالت زيركشت : ب

 ساير ذرت علوفه اي ذرت جو گندم نوع محصول
 %30 %10 %10 %5 %45 درصد

 ول زير:مقدار آب قابل بهره برداري مطابق جد -5
 ساليانه اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اهـــمنوع/

 صنعت

 ساعت كاركرد
             

 حجم برداشت
3m               

 كشاورزي 

              ساعت كاركرد

حجم برداشت
3m              

صادر و با صدور آن پروانه هاي قبلي                  مورخ                      اين پروانه به منظور بهره برداري از چاه موضوع پروانه حفر شماره   توضيح :
 زدرجه اعتبار ساقط است .ا                   مورخ                           به شماره

 
 
 
 

 كياست اميريان                    
 مديرعامل  رئيس هيئت مديره و        

                                                                                                                                       
 كد مشترك :                                                                                                

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

  -6    -2  : ش.ش     تاريخ تولد: :  نام پدر

  :از صادره
  -7   -3    : كد ملي

  -8  -4    كد پستي :
  ساير -9  -5  شماره تماس :    



 
 از پروانه بهره برداري بهينه 

 نيمه عميق چاههاي عميق و
 اشخاص حقيقي) –( دومنظوره 

 

 F-E-74شماره سند:
 سهويرايش: 

 2از 2صفحه 

 

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

 

 
  تذكرات:   
 كروكي محل چاه ذيل اين پروانه بوده و دارنده پروانه ملزم به رعايت فواصل تعيين شده مي باشد. -1
ناسـب  تراهم شود اين پروانه به ي مصرف آب درهر هكتار فحوي كه موجبات كاهش قابل مالحظه درصورت بهبود راندمانهاي آبياري ويا تغيير نوع كشت، بن -2

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

 پروانه صادرشده را به تناسب كاهش دهد.
ل مي باشد ودرصورت تفكيك اراضي و واگذاري قطعـات تفكيـك شـده ميـزان بهـره بـرداري از چـاه        چاه بدون اراضي مربوط، به صورت سهام غيرقابل انتقا -4

 موضوع پروانه متناسب با مقدار اراضي باقي مانده و تركيب كشت تقليل داده خواهد شد.
و صدور پروانه ارائه شده باشـد پروانـه بـي    در صورتيكه در مالكيت ورضايت شركاي مشاع در اراضي چاه ترديدي حاصل شود و يا اراضي غير براي حفر چاه  -5

 اثر و از درجه اعتبار ساقط است .
 درجه اعتبار ساقط است . درصورتي كه چاه موضوع اين پروانه در اراضي منابع ملي واقع شده باشد دارنده اين پروانه حق هيچگونه اقدامي روي آن ندارد و پروانه از -6

ده در متن پروانه تخلف و يا بدون اجازه وزارت نيرو پروانه خـود را بـه ديگـري منتقـل ويـا واگـذار نمايـد وازمقـررات         هرگاه دارنده پروانه از مقررات داده ش -7
يـين شـده بـه حفـر چـاه      وزارت نيرو تخلف نمايد ويا در بهره برداري از چاه ويا نصب موتور و تلمبه بيش از حد مقرر دراين پروانـه اقـدام كنـد ويـا در غيـر محـل تع      

در دسـتگاههاي انـدازه   نمايد و يا از آب چاه درغير محل موردتعيين شده در اين پروانه استفاده نمايديا آب چاه را مورد استفاده براي اراضي غير قرار دهد يا مبادرت 
 . شدجه اعتبار ساقط خواهد تحت پيگرد قرار خواهد گرفت ودرصورت تكرار پروانه صادره لغو واز در هگيري نصب شده دستكاري نمايد، برابر قوانين موضوع

 . 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 -8
 م و از بهره برداري چاه جلوگيري خواهد شد.پرداخت حق النظاره طبق تعرفه مقرر به عهده دارنده پروانه بوده ودر صورت استنكاف از پرداخت طبق مقررات اقدا -9

 مي باشد. 5جهت مصارف كشاورزي مندرج در بند ج رديف “ اين پروانه صرفا -10

 محل تمديد پروانه :
 
 
 

 

 
 

 

 
                                                                                                                                                                     كروكي محل چاه :
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