
 
ٍصاست ًیشٍ 

ششوت هذیشیت هٌاتغ آب ایشاى 

 ششوت سْاهی آب هٌطمِ ای گلستاى

                                                                        

 

: ------ شمارٌ
 :------- تاریخ

 

 

 (اشخبص حقیقی)فرم شمبرٌ یک 

 

     ادامٍ پیشکار قىات     قىات   تغییر محل چاٌ    کف شکىی درخًاست اجارٌ حفر چاٌ 

:  در مىطقٍ 
:  الف ـ هشخصات دسخَاست وٌٌذُ 

:  وام ي وام خاوًادگی - 1

:  شمارٌ شىاسىامٍ ي محل صذير - 3:  تاریخ ي محل تًلذ - 2

:  وشاوی کامل شمارٌ تلفه - 5:  سمت قاوًوی متقاضی - 4

: ب ـ هشخصات هحل هَسد تماضا  

استان  - 4:  شهرستان - 3:  بخش - 2:  وام محل - 1

:  ًَع تصشف 

.  هذاسن هشتَطِ ضویوِ دسخَاست شَد (هلىی وِ ششیه داسد)هشاع  (هلىی وِ ششیه ًذاسد)هالىیت هفشٍص - 1

 ----------------سٌذ سسوی اجاسُ ضویوِ دسخَاست شَد اجاسُ تشای چٌذ سال تشلشاس شذُ ؟ / اجاسُ - 2

 -----(اص صهیي هَسد اجاسُ تشای چِ هٌظَسی استفادُ هی شَد؟ )هذت هٌمضی شذُ است یا خیش ؟ ًَع استفادُ اص هستاجشُ چیست ؟ 

-------------- تِ حفش چاُ دادُ است یا خیش؟  (سضایت)هَجش ارى ------------------- 

. ----------------------------- اساضی ٍاگزاسی دٍلتی سٌذ سسوی ٍاگزاسی ضویوِ دسخَاست شَد- 3

:  همذاس آب هَسد تماضا 

چٌاًچِ هَسد دسخَاست تشای هصاسف صٌؼتی یا داهذاسی ٍ غیشُ هی تاشذ )---------------- چِ همذاس آب هَسد ًیاص است ؟ - 1

. (گَاّی آب هَسد ًیاص تا تائیذ هشجغ ریشتط اسائِ گشدد ٍ هَافمت اصَلی ٍ یا جَاص واسگاُ ٍ یا پشٍاًِ هشتَطِ ضویوِ شَد

 -------------هساحت صهیٌی وِ آتیاسی خَاّذ شذ ٍ هذاسن تصشف آًشا ضویوِ هی وٌیذ چِ همذاس است ؟- 2

      سایش هصاسف     ششب    داهپشٍسی   وشاٍسصی آب سا تِ چِ هصشفی هی خَاّیذ تشساًیذ ؟   ششب - 3

 : .........................................................................................................................................................تَضیح

 -----------------دس هجاٍست هحل هَسد تماضا ٍجَد داسد ؟ (چاُ ، لٌات ، چشوِ ، سٍدخاًِ ، واًال)چِ هٌاتغ آتی - 1

  اداهِ پیشىاس لٌات لٌات تغییش هحل چاُ وف شىٌی حفش چاُ آیا لثالً تشای اساضی فَق تماضای آب سطحی - 2

 . ًام هتماضی ٍ شواسُ پشٍاًِ سا روش وٌیذ-------------- شذُ است یا ًِ؟

 تا اطالع اص هفاد ایي فشم اػالم هی ًواین وِ ولیِ اطالػات هَسد دسخَاست سا دلیماً هطالؼِ ٍ هطاتك حمیمت پاسخ 

ًوَدُ یا هطلة خالف ٍالؼی سا اظْاس داشتِ ام ولیِ ػَالة ًاشی اص آًشا  (پٌْاى)دادُ ام ، چٌاًچِ تؼذاً هؼلَم شَد وِ حمیمتی سا وتواى 

.  تؼْذُ گشفتِ ٍ خساست ٍاسدُ سا جثشاى خَاّن ًوَد

 :       اهضاء ٍ اثش اًگشت هتماضی

. ایه قسمت تًسط ادارٌ آة یب امًرَبی تببعٍ ادارٌ کل تکمیل خًاَذ شذ

شمبرٌ ي تبریخ ثبت  

دستًر مسئًل مربًطٍ  

وتیجٍ بررسی ي وظریٍ شرکت  

ادارٌ مىببع آة شُرستبن  /                                                                                                                                                                                        امًر 

 

 .اهضاء هتماضی تَسط یىی اص دفتشخاًِ ّای اسٌاد سسوی گَاّی شَد


