
جمهوري اسالمي ايران

وزارت نيرو

شركت سهامي آب منطقه اي يزد

»سهامي خاص«

�بهره برداري �اليروبي�تغييرمحل چاه �كف شكني: چاه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــدرخواست اجازه حفر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: شماره كالسه �پينه برداري �بغل بري �ادامه پيشكار�كف شكني : قنات 1فرم شماره 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: در منطقه 

) اشخاص حقيقي(مشخصات درخواست كننده ) الف

: تاريخ و محل تولد - 3: فرزند - 2: م خانوادگي نام و نا- 1
: سمت قانوني متقاضي - 5: شماره شناسنامه و محل صدور - 4
: تلفن: نشاني كامل - 6

)اشخاص حقوقي(مشخصات درخواست كننده ) ب

: تاريخ و شماره ثبت - 2: نام و نوع شركت - 1
: فن تل: نشاني كامل - 3
:سمت قانوني متقاضي - 4

: مشخصات محل مورد تقاضا 
: استان - 4: شهرستان - 3: بخش - 2: نام محل - 1

: نوع تصرف 
مشاع

)مدارك مالكيت ضميمه درخواست شود(ـــ ــــمالكيت ـــ- 1
مفروز 

)سند رسمي اجاره ضميمه درخواست شود(اجاره - 2
: تاريخ انقضاء مدت منقضي شده است يا خير؟رقرار شده؟اجاره براي چند سال ب

نوع استفاده از مستاجر چيست؟موجر اذن حفر چاه داده است يا خير؟
)سند رسمي واگذاري ضميمه درخواست شود(اراضي واگذاري دولتي - 3

: مقدار آب مورد تقاضا 
چه مقدار آب مورد نياز است؟- 1
د چه مقدار است؟يت زميني كه آبياري خواهد شد و مدارك تصرف آنرا ضميمه مي كنمساح- 2

و چه منابع آبي در محدوده مورد تقاضا در اختيار داريد؟
: ساير مصارف �دامپروري �صنعتي�كشاورزي �آب را به چه مصرفي خواهيد رساند؟ شرب- 3
)با ذكر نام منبع(رت محل مورد تقاضا وجود دارد؟ در مجاو) �رودخانه�چشمه�قنات�چاه(چه منابع آبي - 4

تغييرمحل چاه/كف شكني/حفرچاه
�خير�ــــــــ شده است؟ بله ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــآيا قبالً براي اراضي فوق تقاضاي - 5

ادامه پيشكار قنات/حفر قنات

. نام متقاضي و شماره پروانه قبلي ذكر گردد

.........................................: شماره 

..........................................: تاريخ 



الع كامل از مفاد اين فرم اعالم مي نمايم كه كليه اطالعات مورد درخواست را دقيقاً مطالعه و مطابق حقيقت پاسخ داده با اط
ام چنانچه بعداً معلوم شود كه حقيقتي را كتمان نموده يا مطالب خالف واقعي را اظهار داشته ام كليه عواقب ناشي از آنرا 

. بران خواهم نمودبه عهده گرفته و خسارات وارده را ج

امضاء متقاضي 

اين فرم پس از تنظيم و امضاء گواهي شده در دفتر اسناد رسمي در قبال دريافت رسيد تحويل شركت آب منطقه اي محل يا 
. شعبه آن خواهد شد

. تكميل خواهد شد) يا شعبه آن(اين قسمت توسط شركت آب منطقه اي 

:شماره
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: بت شماره و تاريخ ث

:تاريخ

:دستور مسئول مربوطه 

: نتيجه بررسي و نظريه شركت 


