
 1  کد خدمت: 

 صدور پروانه حفر چاه  نام و موضوع خدمت: 

 مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت: 

 قانون 3قانون توزیع عادالنه آب، وجود تخصیص آب زیرزمینی و صدور پروانه به استناد ماده 

 تصدی گری                     حمایتی                                      نوع خدمت: حاکمیتی  

  مردمذینفعان خدمت: 

 نیازمندیهای اطالعاتی و  اسنادی خدمت )کاربرگهای الکترونیکی(: 

 اسنادی از قبیل )فرم استشهادیه اراضی و تائید مهر شورا، بخشداری، نیروی انتظامی، پاسگاه، دهیاری، ...(
 شناسی و کروکیفرم شماره یک )اشخاص حقیقی و حقوقی(، فرم کار

 نیازمندیهای اطالعاتی خدمت )نظیر: مجوز،  استعالم و .... از سایر دستگاهها(: 

اگر ملک متقاضی در نزدیک تشکیل و مجاری عمومی واراضی اوقاف،  فشار قوی برق و طرحهای عمرانی کشاورزی 

و کانال مدرن،  استعالم از اداره منابع طبیعی،  استعالم ازاوقاف،  استعالم از واحد های برون و درون سازمانی،  

استعالم از اداره مراتع و جنگلداری،  و استعالم از اداره راه    استعالم از اداره توزیع برق،  استعالم از اداره کشاورزی،

 در خصوص انطباق نوع با بحث کیفی آب زیرزمینی و استعالم از جهاد کشاورزی 

 فتوکپی شناسنامه و فتوکپی کارت ملینیازمندیهای احراز هویت حقیقی و حقوقی: 

 و )مصوبه وزارت نیرو(براساس دستورالعل وزارت نیرمجوز و تعرفه اخذ هزینه: 

 شماره حساب براساس نواحی مربوطه  شماره حساب: 

 بازدید از اراضی  ضرورتهای مراجعه حضوری: 

 فهرست واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت: 

 محیط زیست،  دهیارها، جهاد کشاورزی  شهرستان،  منابع طبیعی، شوراها، فرمانداری، بخشداریها، اداره برق 

 فرایند های عملیاتی و زمان بررسی وا رائه خدمت: 

 تشکیل پرونده کامل )بصورت الکترونیکی( -1

تعیین اولویت کارشناسی و هماهنگی آن با کارشناس مربوطه )بصورت پیامک( )اخذ تلفن متقاضی تلفن همراه  -2

 کارشناس مسئول جهت ارسال پیامک(

 بازدید و تهیه و تدوین گزارش کارشناسی  -3

 برگزاری کمیسیون و اعالم برای اظهار نظر اعضاء کمیسیون صدور پروانه ها  -4

 در صورت جواب مثبت،  صدور مجوز عقد قرارداد چاه به مدت سه ماه با یکی از حفاران -5

 اخذ نسخه اصلی قرارداد با حفار مربوطه )انتخاب حفار بعهده متقاضی می باشد( -6

 تقاضی به حفار )نسخه ای از قرارداد تیپ( با مهر امضاءتحویل نسخه اصلی قرارداد م -7

 صدورمجوز حفر چاه به مدت یکساله و اعالم به متقاضی -8

 


