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 آب منطقهشركت   /مديرعامل سازمان
 . اين پروانه از تاريخ صدور براي حفر و شروع بهره برداري از چاه حداكثر يك سال اعتبار دارد   -1

 .صارف تعيين شده مي باشد و دارنده آن حق آب فروشي به شخص يا اشخاص ديگر ندارداين پروانه براي بهره برداري از چاه به منظور م  -2

ند بـا  چاه بدون اراضي مربوطه و به صورت سهام غيرقابل انتقال مي باشد و در صورت تفكيك اراضي و واگذاري قطعات تفكيك شده منتقل اليه مي توا   -3

استفاده نمايد در غيراين صورت ميزان بهره برداري از چاه موضوع پروانه متناسب بـا مقـدار اراضـي     پرداخت هزينه هاي حفر و بهره برداري چاه از آب چاه

 . باقيمانده تقليل داده خواهد شد 

ـ    -4 ه شـده  در صورتي كه در مالكيت و رضايت شركاء مشاع در اراضي وقنات يا چاه ترديدي حاصل شود و يا اراضي غير براي حفر چاه و صدور پروانـه ارائ

 . اشد پروانه بي اثر و از درجه اعتبار ساقط است ب

 . دارنده اين پروانه مكلف است براي حفر چاه از شركتهاي داراي پروانه جهت حفاري صادره از طرف وزارت نيرو استفاده نمايد   -5

د را به ديگري منتقل و يا واگذار نمايد و يـا از مقـررات   هر گاه دارنده پروانه از مقررات مذكور در متن پروانه تخلف و يا بدون اجازه وزارت نيرو پروانه خو  -6

تعيين شده به حفرچـاه  وزارت نيرو تخلف نمايد و يا در بهره برداري از چاه يا نصب موتور و تلمبه بيش از حد مقرر در اين پروانه اقدام كند و يا در غير محل 

يـن پروانـه اسـتفاده نمايـدو يـا آب چـاه را مورداسـتفاده بـراي اراضـي غيرقراردهـد ويـا            مبادرت نمايد و يا از آب چاه در غير محل مورد تعيين شـده در ا 

از درجـه   دردستگاههاي اندازه گيري منصوبه دستكاري نمايد برابر قوانين موضوعه تحت پيگرد قرار خواهد گرفت و در صورت تكـرار پروانـه صـادره لغـو و    

 . اعتبار ساقط خواهد شد 

اين پروانه در اراضي منابع ملي واقع شده باشد دارنده اين پروانه حق هيچگونه اقدامي بـر روي آن نـدارد و پروانـه از درجـه      در صورتي كه چاه موضوع  -7

 . اعتبار ساقط است 

 . كروكي محل چاه ضميمه است و دارنده پرونده ملزم به رعايت فواصل تعيين شده مي باشد  -1
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 :الع دارنده پروانه عيناً در ذيل نقل مي گردد قانون توزيع عادالنه آب جهت اط 45ماده 
روز تا سه ماه حبس تاديبي بر حسب مـوارد   15ضربه شالق و يا از  50تا  10اشخاص زير عالوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به   - 45ماده 

 : جرم به نظر حاكم شرع محكوم مي شوند 

مقسمي را باز كند يا در تقسيم آب تغييري دهد يا دخالت غير مجاز در وسائل اندازه گيري آب كند يا به نحوي از  هر كس عمداً و بدون اجازه دريچه و –الف 

 . انحاء امر بهره برداري از تاسيسات آبي را مختل سازد 

د و يا موجب گردد كه آب حـق ديگـري بـه او    هر كس عمداً آبي را بدون حق يا اجازه مقامات مسئول به مجاري يا شبكه آبياري متعلق به خود  منتقل كن  -ب

 . نرسد 

 . هر كس عمداً به نحوي از انحاء به ضرر ديگري آبي را هدر دهد  –ج 

 . هر كس آب حق ديگري را بدون مجوز قانوني تصرف كند  -د

 . رت كند هر كس بدون رعايت مقررات اين قانون به حفر چاه و يا قنات و يا بهره برداري از منابع آب مباد -هـ 

 . در مورد بندهاي ب و ج و د با گذشت شاكي خصوصي تعقيب موقوف مي شود  -تبصره  


