
 6و  4  کد خدمت: 

 تغییر محل چاه، پروانه چاه جایگزین چاه )همان مجوز تغییر مکان چاه فعلی بجای چاه قبلی است( نام و موضوع خدمت: 

 مجلس شورای اسالمی  61به استناد قوانین توزیع عاداالنه آب مصوب سال مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت: 

 در منطقه آزاد: در تغییر مکان و میزان فاصله محدودیت ندارد 

ای و بیش از آن پرونده به وزارت نیرو ارجاع متر در اختیار شرکت آب منطقه 10در منطقه مموعه: پرداخت فاصله چاه بجای چاه تا 

 شودمی

 تصدی گری                     حمایتی                                      نوع خدمت: حاکمیتی  

 متقاضیان حقیقی، حقوقی، موسسات، دستگاههای دولتی و شرکت های خصوصی، تعاونی و سایرذینفعان خدمت: 

 نیازمندیهای اطالعاتی و  اسنادی خدمت )کاربرگهای الکترونیکی(: 

یل حفر چاه دیگر )تخریب چاه،  نشست درخواست جهت صدور مجوز تغییر مکان چاه و توصیف دالیل الزم برای تغییر مکان و دل

 چاه،  باال رفتن فهرست چاه گرفتگی لوله جداره( پوسیدگی لوله جداره کاهش آمده چاه نقص فنی( 

 تسلیم آخرین مجوز صادره از آب منطقه ای که در اختیار متقاضیان است 

 نیازمندیهای اطالعاتی خدمت )نظیر: مجوز،  استعالم و .... از سایر دستگاهها(: 
 امور توزیع برق و بهره برداری از آن  -1

در صورت وجود طرحهای عمرانی و بسته به دستگاههای دولتی در منطقه ای که کلمه چاه واقع می گردد استعالم از مبادی  -2

 ذیربط

 بهره برداری آب  استعالم از امور توزیع و -3

 نیازمندیهای احراز هویت حقیقی و حقوقی: 
 کارت ملی،  کپی شناسنامه )برای اشخاص حقیی( 

 داشتن آخرین وضعیت و سمت برای اشخاص حقوقی )آخرین وضعیت ثبت و اسناد و روزنامه کثیر االنتشار 

 (نیروآب منطقه ای )به استناد دستورالعمل وزارت مجوز و تعرفه اخذ هزینه: 

  آب منطقه ایشماره حساب: 

 جهت هماهنگی و عزیمت به محل جهت تنظیم گزارش کارشناسی برای دلیل تغییرمکان چاه ضرورتهای مراجعه حضوری: 

 فهرست واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت: 
 شرکت توزیع  -

 رسمی(اداره ثبت و اسناد اخذ و تکمیل تعمیر و گواهی امضا )دفتر خانه  -

 واحدهای داخلی شرکت )واحد مطالعات،  واحد طرح و توسعه و...(  -

 فرایند های عملیاتی و زمان بررسی وا رائه خدمت: 
 متقاضی درخواست خود را مبنی بر دلیل تغییر مکان چاه را بیان می کند -1

  تعیین نوبت کارشناس و بازدید به اتفاق کارشناس،  تغییر مکان چاه بجای چاه -2

 به استناد دستورالعمل وزارت نیرو وشرکت مدیریت منابع آب ایران باشد 

اگر متقاضی محل تغییر مکان)خرید و فروش( انجام گردد کارشناس حقوقی مبنی برتغییر نام و .اخذ مدارک و مستندات بابت  -3

 فروشنامه اراضی و اراضی تحت آبخور  آن

 نام درخواست نمود تکلیف مابقی اراضی اخذ تفاهم نامه سیاست تعیین تکلیف گردداگر متقاضی محل اراضی چاه برای تغییر  -4

بنابه دلیل تغییرمکان چاه سیاست نقص فنی )از جمله پوسیدگی لوله جداره نشست لوله های تحت االرضی،  پارگی لوله جداره  -5

 چاه،  بهره برداری بی اندازه که بر جهات تخریب چاه،  قدمت باالی چاه 

تهیه و تدوین گزارش کارشناسی تغیرمکان و کروکی ترسیمی و تعییرمحل حفر چاه با ذکر حرایم کمی وکیفی چاههای  -6

 مجاورین

 طرح در کمیسیون صدور پروانه و اعالم نظر اعصاء کمیسیون )فنی حقوقی و کشاورزی( -7

 صدور مجوز تغییرمکان چاه با ذکر نام حفاری جهت عقد قرارداد  -8

 


