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 پروانه بهره برداری

 موقت یک ساله

 ای غربشرکت سهامی آب منطقه

   17۵۴۶/  700/  720شماره پروانه: 

   1379مهرماه  1۶تاریخ: 

 موضوع پروانه: حفر و بهره برداری از یک حلقه چاه نیمه عمیق 

   -----پروندهٴ کالسه: 

هللا گونیایی های مربوطه به آقای عزتو آیین نامه  13۶1 اسفند 1۶قانون توزیع عادالنه آب مصوب  3به استناد ماده 

آباد در قریه  واقع در اراضی حسن------مورخ  -----شود از یک حلقه چاه موضوع پروانه شماره اجازه داده می 

هکتار / متر مربع با مشخصات زیر اقدام به   ----- به مساحت  ----آباد شهرستان سنندج به شماره پالک حسن

 برداری نماید: بهره

 خوانا[متر تواٴم با ]نا 1۵عمق چاه  پانزده  -1

 اینچ   2قطر لوله آبده دو   -2

 اینچ  ۵۴قطر لوله جدار  -3

لیتر در ثانیه بطور متناوب و نصب کنتور حجمی برای مصارف   1اکثر یک هره برداری به ظرفیت حدمیزان ب -۴

 گورستان )بهداشتی( 

 کیلووات  7/  3۶ده اسب بخار  10اکثر قدرت مجاز موتور  حد  -۵

 ها قرار دارد  متر از چاه یا چاه 1۵0محل چاه موضوع این پروانه به فاصله  -۶

 متر مکعب   3۶00یک هزار ساعت در سال با ظرفیت اکثر مدت کار حد  -7

 باشد.دارنده پروانه ملزم به رعایت شرایط و مقررات مذکور در ظهر این پروانه می -8

 هللا جهانتابی رحمت

 مدیر کل آب استان کردستان 

 ُمهر[ ]امضاء و

 1379مهرماه  1۶

 

 محل تمدید پروانه

 باشددارای اعتبار می 138۴اسفند   29تاریخ تا  -----این پروانه از تاریخ  -1

 میزان بهره برداری مجاز حداکثر یک لیتر در ثانیه   -2

 اسب بخار ده  10حداکثر قدرت مجاز موتور  -3
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 ساعت در سال یکهزار 1000اکثر مدت کارکرد حد  -۴

 138۴خرداد   11تاریخ  ۵17707شمارهٴ فیش بانکی  -۵

 مکعب  متر  3۶00بهره برداری ساالنه  -۶

 لایر 82۶000مبلغ قابل پرداخت  -7

 ]امضاء و مهر[

 1387بهمن ماه  1 - 3۵7۵۶/ 100/  31

 

 سایر توضیحات 

 محل تمدید پروانه

 دارای اعتبار می باشد1387اسفند   29تا تاریخ   138۴اسفند  29این پروانه از تاریخ  -1

 میزان بهره برداری مجاز حداکثر یک لیتر در ثانیه  -2

 حداکثر قدرت مجاز موتور ده اسب بخار -3

 ساعت در سال  1000حداکثر مدت کار کرد  -۴

 1387بهمن  1شمارهٴ فیش بانکی کامپیوتری تاریخ  -۵

 متر مکعب   3۶00بهره برداری ساالنه  -۶

 لایر 1122000مبلغ قابل پرداخت  -7

 عبدهللا مشیر پناهی ]امضاء[

 مدیر امور آب استان کردستان   

 ]ُمهر امور منابع آب شهرستان سنندج[ 

 

 سایر توضیحات:  

   :[باالی صفحه یدستنویسیادداشت ]

 138۴خرداد  1۶  – 997/  7/   71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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