
 2  کد خدمت: 

 پروانه بهره برداری چاه  نام و موضوع خدمت: 

 قانون توزیع عادالنه آبمبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت: 

 تصدی گری                     حمایتی                نوع خدمت: حاکمیتی  

 ذینفعان خدمت: 

 نیازمندیهای اطالعاتی و  اسنادی خدمت )کاربرگهای الکترونیکی(: 

 ارائه آخرین مجوز صادره )مجوز حفر چاه،  تعییر مکان  چاه( مجوز کف شکنی چاه،   -1

 درخواست برای افزایش اراضی و افزایش قدرت برق و  قدرت پمپ،  تغییر منصوبات چاه در صورت توافق -2

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

در صورت تغییر الگوی مصرف و تغییرات در مجوز صادره قبلی )افزایش دبی( و بعلت داشتن آب مازاد بررسی 

جهت اجرای طرح )پرورش ماهی( اسعالم از اداره بهداشت )مصارف شرب( استعالم از اداره شیالت مبنی بر عدم 

 ای الیه های آبده اصرار آب بر

 نیازمندیهای احراز هویت حقیقی و حقوقی: 

 کارت شناسایی )فتوکپی کارت ملی،  فتوکپی شناسنامه(

  براساس دستورالعمل وزارت نیرو وشرکت مادر تخصصی آبمجوز و تعرفه اخذ هزینه: 

  آب منطقه ایشماره حساب: 

  عزیمت به محل مورد مطالعهجهت بازدید از منطقه و ضرورتهای مراجعه حضوری: 

جهاد کشاورزی،  واحدهای داخلی سازمان،  در صورت فهرست واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت: 

تغییرنام اعالم نظر کارشناس محترم حقوقی،  استعالم از محیط زیست )اگر درخواست پرورش ماهی سردآبی و... 

 هدنامه آبباشد( و استعالم از اداره بهداشت و اجرای تع

 فرایند های عملیاتی و زمان بررسی وا رائه خدمت: 

،  کف شکنی،  تغییر مکان چاه بجای چاه،  افزایش سطح زیر کشت منجر به 3متقاضیان چاههای موضوع ماده 

 افزایش بهره برداری برای صدور پروانه بهره برداری اقدام خواهند نمود 

متر باشد با هماهنگی اداره نسبت به حفر چاه اقدام و در  20اخذ آخرین مجوز و در صورتی که عمق چاه کمتر از 

متر باشد با عقد قرارداد و حفاری و تکمیل شناسنامه حفاری )الزم زمین شناسی،   20صورتی که چاه بیش از 

 مشخصات فنی چاه( آزمایش پمپاژ چاه  صورت 

 ه از نظر آنالیز شمارش و قدرتی دارای مشکل باشد استعالم از اداره بهداشت و مبادی ذیربط اگر حین پمپاژ و چا

بیش از آستانه تحمیل ..  ECیا مقادیر  ECدر صورتی عدم مشکل نسبت به صدور پروانه اقدام میگردد اما سنجش 

یر اینصورت نسبت به عدم محصول کشاورزی باشد )با اصالح کاهش فرآیند هدایت الکتریکی اقدام نموده در غ

 صدور مجوز بهره برداری اقدام خواهد شد. 

 


