
 

 
 
 

 شركت سهامي آب منطقه اي خراسان شمالي

 ((1فرم شماره ))
 

 در منطقه چاه / كف شكني/ تغيير محل چاه  درخواست اجازه حفر 

 قنات / ادامه پيشكار قنات      

 مشخصات درخواست كننده ) اشخاص حقيقي( -الف

 نام و نام خانوادگي : -1

 تاريخ و محل تولد : -2

 شماره شناسنامه و محل صدور : -3

 سمت قانوني متقاضي : -4

 نشاني كامل و شماره تلفن : -5

 مشخصات درخواست كننده ) اشخاص حقوقي ( -ب

 نام و نوع شركت : -1

 تاريخ و شماره ثبت : -2

 نشاني كامل و شماره تلفن : -3

 

 ل مورد تقاضا ((ح)) مشخصات م

 نام محل :  -1

 استان    شهرستان    بخش  -2

 

 نوع تصرف : 

 مدارك مربوطه ضميمه درخواست شود.مالكيت مفروز / مشاع  -1

 سند رسمي اجاره ضميمه درخواست شود.   اجاره  -2

 مدت منقضي شده است يا خير ؟   اجاره براي چند سال برقرار شده ؟ 

 مؤجر اذن به حفرچاه داده است يا خير ؟   نوع استفاده از مستاجر چيست ؟

 مه درخواست شود. /اراضي واگذاري دولتي سند رسمي واگذاري ضمي -3     

 مقدار آب مورد تقاضا 

 چه مقدار آب مورد نياز است ؟ -1

مساحت زميني كه آبياري خواهد شد و مدارك تصرف آنرا ضميمه ميكنيد چه مقدار است و چه منابع آبي در محدود  -2

 مورد تقاضا وجود دارد ؟ 

 ساير مصارف  روري دامپ   صنعتي   كشاورزي  آب را به چه مصرفي خواهيد رساند؟    شرب  -3

 چه منابع آبي ) چاه ، قنات ، چشمه و رودخانه ( در مجاورت محل مورد تقاضا وجود دارد ؟ -4

 

 شده است يا نه ؟   چاه / كف شكني/ تغيير محل چاهبراي اراضي فوق تقاضاي حفر آيا قبالً 

  قنات / ادامه پيشكارقنات           

  د .نام متقاضي شماره پروانه را ذكر كني
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مطالعه و مطااب  حقيقات پاساخ داده ام :  را دقيقاًبا اطالع از مفاد اين فرم اعالم ميدارم كه كليه اطالعات مورد درخواست 

ف را اههار داشته ام كليه عواقب ناشاي از آنارا بعهاده چنانچه بعداً معلوم شود كه حقيقتي را كتمان نموده و يا مطالب خال

 گرفته و خسارات وارده را جبران خواهم نمود . 

 

 

 امضاء متقاضي 

 

اين فرم پس از تنظيم و امضاء گواهي شده در دفاتر اسناد رسمي در قبال رسيد تحويل شركت آب منطقه اي محل يا شعب 

 آن خواهد شد. 

 قه اي يا ) شعب آن ( تكميل خواهد شد.اين قسمت توسط شركت آب منط

 شماره و تاريخ ثبت 

 دستور مسئول مربوطه 

 نتيجه بررسي و نظريه شركت : 
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