


ارائه خدمات مرتبط   • 33
برررا  ورررت ه ا رررا   
بتداشررو ه مفررت  

 منابع آب  یت مینی

پاسرررری بیی برررره • 9
اسررالمامات  ررب    
 صنمو آب کشبر

ارائرره بائیدیرره  ررا   • 15
متبط  با صنمو آب 

 کشبر

ارائه خدمات مرتبط  برا   • 5
بهررت  بررتدار  ا  ب ررالت  
رهدخانرره  ررا ه م ررار  

 آبی

ارائه آمار ه اطاعات • 5
 صنمو آب کشبر

نظارت ه ار یابی • 6
پیمانکرررررارا  ه 
مشاهرا  صرنمو  

 آب کشبر

ارائررره خررردمات • 14
مرررررتبط  برررررا 
بهررت  بررتدار  ا   
منررررررررابع آب 

 سطحی

خررردمات امررربر • 5
مشالتکین صنمو 

 آب

 رررسب سرررتمایه ه  • 1
 لررس سررتمایه  ررسار  
برره منظرربر ببسررمه  

 صنمو آب کشبر

صررررردهر م رررررب  • 1
طتح  ا   تدش ت  
ه کارآفتینی پیتامب  
منررابع ه باسی ررات  

 آبی

پاسرری بیی برره  • 1
شکایات صرنمو  

 آب کشبر

فت نگ سا   ه • 1
اربقاء آ ا ی  ا  
عمبمی به منظبر 
صرریانو ا  منررابع 

 آبی

بدهین پری نربی    • 1
قرربانین ه مقررترات   
ضباب   اسرالاندارد ا  
ه دسررالبرامممه  ررا  
 صنمو آب کشبر 

برردهین ه ابررا   • 1
بیرر نامرره  ررا ه 
شیب  نامره  را    
 صنمو آب کشبر

بهیرره ه انالشرررار  • 1
 بمتفه آب

مهدی هوشمند: متصدی میز خدمت  دسته بندی خدمات بروز رسانی شده  
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زیر گروه    کد خدمت  عنوان خدمت  خدمت کالن  ردیف
 خدمت

 کارگزار مراحل خدمت
مدت 
زمان 

 (روز)
 استعالمات مورد نیاز مسئول مربوطه

هزینه الزم جهت  
پرداخت تا پایان 

 97سال 

مستندات مورد 
 نیاز

1 
ارایه خدمات مرتبط  

با بهره برداري از منابع 
 آب هاي سطحی

صدور پروانه  
بهره برداري از آبهاي  
سطحی واحدهاي 

 صنعتی

13011447100 
امور اقتصادي،  

بازرگانی و  
 نیروي انسانی

  
شرکت آب منطقه اي ایالم  

 30 و دفاتر پیشخوان

ثبت در دبیرخانه استان خانم  -1
موسوه   -شیرخانی  -ها منصوري 

و عباسی و در شهرستانها خانمها 
حیدربیگی و بهرامی و آقایان 

 رشیدي و سینایی  -حسینی 
مدیر استان اسد کاظمی و   -2  

  -رشیدي  -شهرستانها حسینی 
  -3مرادي  و کردنژاد   -علیزاده 

 -ارجاع به کارشناسان جمالوندي 
ولی نیا و خانم  -غیدان زاده
 حیدربیگی

ارجاع به معاونت حفاظت و   -4  
بهره برداري مهندس یارمحمدي    

تهیه جوابیه یا طرح در کمیته   -5
توسط تاور و درویشی                                         

  -استعالم اراضی 
استعالم آب مورد 

استعالم منابع   -نیاز 
 طبیعی

هزینه کارشناسی  
ریال به   810000

اضافه ارزش 
 افزوده

سند اراضی و یا   
 اجارنامه

2 
ارایه خدمات مرتبط  

با بهره برداري از منابع 
 آب هاي سطحی

صدور گواهینامه 
صالحیت براي  

شرکت هاي متقاضی 
فعالیت در زمینه 

بهره برداري و 
نگهداري از  

تاسیسات انتقال و  
 توزیع آب

13011447108 
امور اقتصادي،  

بازرگانی و  
 نیروي انسانی

  
شرکت مادر تخصصی 
           مدیریت منابع آب ایران

3 
ارایه خدمات مرتبط  

با بهره برداري از منابع 
 آب هاي سطحی

صدور گواهینامه 
صالحیت براي  

شرکت هاي متقاضی 
فعالیت در زمینه 

بهره برداري،  
نگهداري و کنترل  

 ایمنی سدها

13011447107 
امور اقتصادي،  

بازرگانی و  
 نیروي انسانی

  
شرکت مادر تخصصی 
           مدیریت منابع آب ایران

4 
ارایه خدمات مرتبط  

با بهره برداري از منابع 
 آب هاي سطحی

تمدید اعتبار پروانه  
بهره برداري از آبهاي  

 سطحی
13021447105 

کشاورزي،  
جنگلداري،  
ماهیگیري و 

 شكار

  
شرکت آب منطقه اي ایالم  

           و دفاتر پیشخوان

5 
ارایه خدمات مرتبط  

با بهره برداري از منابع 
 آب هاي سطحی

صدور اصالحیه 
پروانه بهره برداري از  

 آب سطحی
13021447103 

کشاورزي،  
جنگلداري،  
ماهیگیري و 

 شكار

  
شرکت آب منطقه اي ایالم  

           و دفاتر پیشخوان

خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آب های سطحیارایه  -1  



زیر گروه    کد خدمت  عنوان خدمت  خدمت کالن  ردیف
 خدمت

 کارگزار مراحل خدمت
مدت 
زمان 

 (روز)
 استعالمات مورد نیاز مسئول مربوطه

هزینه الزم جهت  
پرداخت تا پایان 

 97سال 

مستندات مورد 
 نیاز

6 
ارایه خدمات مرتبط  

با بهره برداري از منابع 
 آب هاي سطحی

صدور پروانه المثنی  
بهره برداري از آبهاي  

 سطحی
13021447106 

کشاورزي،  
جنگلداري

  ،
ماهیگیري 

 و شكار

  
شرکت آب منطقه  
اي ایالم و دفاتر 

 پیشخوان
          

7 
ارایه خدمات مرتبط  

با بهره برداري از منابع 
 آب هاي سطحی

صدور پروانه بهره  
برداري از آب هاي 
سطحی واحدهاي 

 آبزي پروري

13021447120 

کشاورزي،  
جنگلداري

  ،
ماهیگیري 

 و شكار

درخواست کتبی متقاضی  -1
استعالم اداره شیالت   -2

  -3جهت تامین آب 
مطرح  -4کارشناسی اولیه 

شدن در کمیته تخصیص 
تاییدیه توسط   -5شرکت 

ارائه اسناد و  -6اداره شیالت 
تكمیل فرمهاي  -7مدارک 

تكمیل فرم   -8مربوطه 
واریز هزینه هاي  -9تعهدنامه 

کارشناسی و تكمیل  پرونده  
  -11صدور پیش پروانه  -10

بازدید از تجهیزات توسط  
صدور  -12کارشناس مربوطه 

 پروانه بهره برداري

شرکت آب منطقه  
اي ایالم و دفاتر 

 پیشخوان
  

ثبت در دبیرخانه استان خانم  -1
موسوه   -شیرخانی  -ها منصوري 

و عباسی و در شهرستانها خانمها 
حیدربیگی و بهرامی و آقایان 

 رشیدي و سینایی  -حسینی 
مدیر استان اسد کاظمی و   -2  

  -رشیدي  -شهرستانها حسینی 
  -3مرادي  و کردنژاد   -علیزاده 

 -ارجاع به کارشناسان جمالوندي 
ولی نیا و خانم  -غیدان زاده
 حیدربیگی

ارجاع به معاونت حفاظت و   -4  
بهره برداري مهندس یارمحمدي    

تهیه جوابیه یا طرح در کمیته   -5
توسط تاور و درویشی                                         

 استعالم از شیالت  

هزینه کارشناسی  
ریال به   810000

اضافه ارزش 
 افزوده

درخواست کتبی 
یا معرفی نامه  
  -اسناد رسمی 

موقعیت و کروکی  
اراضی طرح همراه  

 با مختصات 

8 
ارایه خدمات مرتبط  

با بهره برداري از منابع 
 آب هاي سطحی

صدور پروانه  
بهره برداري از آبهاي  
سطحی واحدهاي 

 کشاورزي

13021447117 

کشاورزي،  
جنگلداري

  ،
ماهیگیري 

 و شكار

  
شرکت آب منطقه  
اي ایالم و دفاتر 

 پیشخوان
30 

ثبت در دبیرخانه استان خانم  -1
موسوه   -شیرخانی  -ها منصوري 

و عباسی و در شهرستانها خانمها 
حیدربیگی و بهرامی و آقایان 

رشیدي و سینایی                                                                             -حسینی 
مدیر استان اسد کاظمی و   -2  

  -رشیدي  -شهرستانها حسینی 
  -3مرادي  و کردنژاد    -علیزاده 

 -ارجاع به کارشناسان جمالوندي 
ولی نیا و خانم  -غیدان زاده

 حیدربیگی   
ارجاع به معاونت حفاظت و   -4  

بهره برداري مهندس یارمحمدي    
تهیه جوابیه یا طرح در کمیته   -5

توسط تاور و درویشی                                         

  -استعالم اراضی 
استعالم آب مورد 

استعالم منابع   -نیاز 
 طبیعی

هزینه کارشناسی  
ریال به   810000

اضافه ارزش 
 افزوده

سند اراضی و یا   
 اجارنامه



زیر گروه    کد خدمت  عنوان خدمت  خدمت کالن  ردیف
 خدمت

 کارگزار مراحل خدمت
مدت 
زمان 

 (روز)
 استعالمات مورد نیاز مسئول مربوطه

هزینه الزم جهت  
پرداخت تا پایان 

 97سال 

مستندات مورد 
 نیاز

9 
ارایه خدمات مرتبط  

با بهره برداري از منابع 
 آب هاي سطحی

صدور مجوز اصالح 
قدرت موتور و تغییر  
منصوبات برداشت از  

 آب سطحی

13021447
102 

کشاورزي،  
جنگلداري،  
ماهیگیري و 

 شكار

  
شرکت آب منطقه اي ایالم  

           و دفاتر پیشخوان

10 
ارایه خدمات مرتبط  

با بهره برداري از منابع 
 آب هاي سطحی

صدور مجوز بهره  
برداري از آب  

 چشمه

13021447
110 

کشاورزي،  
جنگلداري،  
ماهیگیري و 

 شكار

  
شرکت آب منطقه اي ایالم  

           و دفاتر پیشخوان

11 
ارایه خدمات مرتبط  

با بهره برداري از منابع 
 آب هاي سطحی

صدور مجوز تغییر  
تغییر / نوع مصرف 

کاربري بهره برداري 
 از منابع آبی سطحی

13021447
101 

کشاورزي،  
جنگلداري،  
ماهیگیري و 

 شكار

  
شرکت آب منطقه اي ایالم  

           و دفاتر پیشخوان

12 
ارایه خدمات مرتبط  

با بهره برداري از منابع 
 آب هاي سطحی

صدور مجوز تغییر و 
اصالح نام دارندگان 
پروانه بهره برداري  

 از آب سطحی

13021447
118 

کشاورزي،  
جنگلداري،  
ماهیگیري و 

 شكار

انتقال اراضی تحت  -1 
پوشش به نام شخص خریدار 

درخواست کتبی صاحب  -2
پروانه بهره برداري مبنی بر  
انتقال پروانه بهره برداري به  

 نام شخص خریدار

شرکت آب منطقه اي ایالم  
 15 و دفاتر پیشخوان

ثبت در دبیرخانه استان خانم  -1
موسوه   -شیرخانی  -ها منصوري 

و عباسی و در شهرستانها خانمها 
حیدربیگی و بهرامی و آقایان 

 رشیدي و سینایی  -حسینی 
بررسی پرونده تاور                                                        -2  
تایید واحد حقوقی کریمی                                            -3  
تاییدیه معاونت بهره برداري   -4

  -5مهندس یارمحمدي         
نامه تغییر نام و ثبت در سامانه  

 تاور

استعالم اسناد 
   مربوطه

درخواست کتبی و  
کپی برابر با اصل  

 مدارک مثبته

13 
ارایه خدمات مرتبط  

با بهره برداري از منابع 
 آب هاي سطحی

صدور مجوز 
جابجایی محل 

تخصیص منبع آب 
 سطحی

13021447
104 

کشاورزي،  
جنگلداري،  
ماهیگیري و 

 شكار

  
شرکت آب منطقه اي ایالم  

           و دفاتر پیشخوان



خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینیارایه -2   

زیر گروه   کد خدمت  عنوان خدمت  خدمت کالن  ردیف

 کارگزار مراحل خدمت خدمت
مدت 

زمان 

 (روز)
استعالمات مورد  مسئول مربوطه

 نیاز

هزینه الزم جهت 

پرداخت تا پایان 

 97سال 

مستندات مورد 

 نیاز

1 

ارایه خدمات مرتبط با   
حفر و اجازه برداشت و  

مصرف منابع آب  
 زیرزمینی

آزمایش پمپاژ و  
 تعیین آبدهی چاه

13021446
119 

کشاورزي،  
جنگلداري،  
ماهیگیري و 

 شكار

درخواست   ارائه-1
جهت انجام آزمایش  متقاضی

پمپاژ بعد از انجام حفاري 
ارجاع پرونده به واحد -2چاه

مربوطه جهت انجام آزمایش 
پرداخت هزینه -3پمپاژ 

بازدید -4آزمایش پمپاژ
تكنیسین و انجام آزمایش 

ارسال گزارش آزمایش - 5پمپاژ
 پمپاژ به کارشناس مربوطه

شرکت آب منطقه اي ایالم و 
 دفاتر پیشخوان

 3الی  2

آقاي پورنوروز کاربر ارشد سامانه  -1
و  جهت ثبت اولیه  ( ساماب)

درخواست و در شهرستانها خانم 
رشیدي   -بهرامی و آقایان حسینی 

 احمدي و سینایی -
کارشناسان مربوطه آقایان   -2

-علی آدینه پور-محمود نوري
-ولی نیا  -علمیردان سلیمانی 

  -3خانمها منصوري و حیدربیگی  
کریمی  -کارشناسان اداره حقوقی 

-4عبدالی       -کردنژاد  -بازیار  -
-مدیر شهرستانها آقایان آدینه پور 

  -علیزاده  -کردنژاد  -حسینی 
 مرادي و رشیدي   

دفتر مطالعات و نوبت آزمایش  -5
 پمپاژ مهندس بسطام پور

* 
  3530000هزینه 

ریال به اضافه  
 ارزش افزوده

 درخواست کتبی 

35 

ارایه خدمات مرتبط با   
حفر و اجازه برداشت و  

مصرف منابع آب  
 زیرزمینی

تجدید پروانه  
 صالحیت حفاري چاه

13011446
132 

امور   
اقتصادي، 
بازرگانی و  
 نیروي انسانی

  
شرکت آب منطقه اي ایالم و 

           دفاتر پیشخوان

36 

ارایه خدمات مرتبط با   
حفر و اجازه برداشت و  

مصرف منابع آب  
 زیرزمینی

تجدید پروانه  
صالحیت نظارت بر  

 حفاري چاه

13011446
135 

امور   
اقتصادي، 
بازرگانی و  
 نیروي انسانی

  
شرکت آب منطقه اي ایالم و 

           دفاتر پیشخوان

37 

ارایه خدمات مرتبط با   
حفر و اجازه برداشت و  

مصرف منابع آب  
 زیرزمینی

تخصیص و تحویل 
پالک جدید دستگاه 

حفاري چاه در صورت 
 مفقودي و سرقت

13091446
133 

امور اقتصادي  
طبقه بندي  

نشده در جاي 
 دیگر

  
شرکت آب منطقه اي ایالم و 

           دفاتر پیشخوان



زیر گروه    کد خدمت  عنوان خدمت  خدمت کالن  ردیف
 خدمت

 کارگزار مراحل خدمت
مدت 
زمان 

 (روز)
 استعالمات مورد نیاز مسئول مربوطه

هزینه الزم جهت  
پرداخت تا پایان 

 97سال 
 مستندات مورد نیاز

40 

ارایه خدمات مرتبط با   
حفر و اجازه برداشت و  

مصرف منابع آب  
 زیرزمینی

تعیین میزان حجم 
مجاز برداشت آب 

 (شارژ کنتور)

13021446
136 

کشاورزي،  
جنگلداري،  
ماهیگیري و 

 شكار

ارائه درخواست توسط  -1
متقاضی یا وکیل قانونی ایشان 

ارائه پروانه بهره برداري   -2
برقی   -3معتبر وتمدید شده 

نصب کنتور  -4نمودن چاه
هوشمند آب وبرق توسط  

 شرکت
کالیبره نمودن -5توزیع برق 

برق توسط شرکت توزیع 
کالیبره نمودن آب توسط  -6برق

قرائت   -7شرکت آب منطقه اي 
کارت شارژ توسط شرکت آب  
منطقه اي و تحویل کارت شارژ  

قرائت کارت شارژ -8به متقاضی
در پایان سال آبی توسط  

متقاضی وارائه آن به شرکت  
تمدید کارت  -9آب منطقه اي

شارژ توسط شرکت آب منطقه  
 اي وتحویل آن به متقاضی

شرکت آب منطقه اي ایالم و 
 15 دفاتر پیشخوان

آقاي پورنوروز کاربر ارشد سامانه  -1
و  جهت ثبت اولیه  ( ساماب)

درخواست و در شهرستانها خانم 
رشیدي   -بهرامی و آقایان حسینی 

احمدي و سینایی -  
کارشناس مربوطه خانم صدیقه  -2

 منصوري

 اداره برق
با توجه به حجم 

برداشت آب 
 متفاوت است  

تمدید پروانه بهره  
 برداري

41 

ارایه خدمات مرتبط با   
حفر و اجازه برداشت و  

مصرف منابع آب  
 زیرزمینی

تمدید اعتبار پروانه  
 بهره برداري از چاه

13021446
126 

کشاورزي،  
جنگلداري،  
ماهیگیري و 

 شكار

ارائه پروانه بهره برداري چاه    -1
ارائه درخواست  و مدارک  -2

الزم توسط متقاضی به اداره  
ثبت  -3منابع آب شهرستان

درخواست توسط دفتر 
ارجاع به  -4پیشخوان 

کارشناسان حقوق جهت 
ارجاع -5بررسی حقوقی پرونده 

به مدیر شهرستان جهت اخذ  
ارجاع  -6استعالم هاي الزم 

بامور مشترکین جهت تعیین  
هزینه کارشناسی و صدور 

بازدید کارشناسا از  -7فی
ارجاع به  -8وضعیت فعلی چاه

 کمیسیون
 صدور مجوز-9  

شرکت آب منطقه اي ایالم و 
 7 دفاتر پیشخوان

آقاي پورنوروز کاربر ارشد سامانه  -1
جهت ثبت اولیه  ( ساماب)

درخواست و در شهرستانها خانم 
رشیدي   -بهرامی و آقایان حسینی 

 احمدي و سینایی  -
کارشناسان مربوطه آقایان علی   -2

  -محمود نوري -آدینه پور 
 علمیردان سلیمانی                           

  -کارشناسان اداره حقوقی  -3  
عبدالی          -کردنژاد  -بازیار  -کریمی 

مدیر شهرستانها آقایان آدینه پور -4
  -علیزاده  -کردنژاد  -حسینی -

 مرادي و رشیدي     

گزارش گروه گشت و 
 بازررسی

هزینه تمدید براي  
کشاورزي 

ریال  1610000
به اضافه ارزش  
افزوده و براي  

صنعت بر اساس  
متر مكعب به  

اضافه ارزش افزوده  
و براي آبزي پروري 

براساس تناژ به  
اضافه ارزش افزوده  

 می باشد

درخواست کتبی 
داشتن پرولنه بهره  

 برداري فعال



زیر گروه    کد خدمت  عنوان خدمت  خدمت کالن  ردیف
 خدمت

 کارگزار مراحل خدمت
مدت 
زمان 

 (روز)
 استعالمات مورد نیاز مسئول مربوطه

هزینه الزم جهت  
پرداخت تا پایان 

 97سال 
 مستندات مورد نیاز

46 
ارایه خدمات مرتبط با  

حفر و اجازه برداشت و 
 مصرف منابع آب زیرزمینی

رسیدگی به 
درخواست تعیین 
تكلیف چاه هاي 

 کشاورزي فاقد پروانه

13021446127 

کشاورزي،  
جنگلداري، 
ماهیگیري و 

 شكار

  
شرکت آب منطقه اي ایالم و 

           دفاتر پیشخوان

47 
ارایه خدمات مرتبط با  

حفر و اجازه برداشت و 
 مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور پروانه المثنی 
 13021446128 بهره برداري از چاه

کشاورزي،  
جنگلداري، 
ماهیگیري و 

 شكار

ارائه درخواست توسط متقاضی -1
-2به اداره منابع آب شهرستان 

تكمیل تعهد نامه در دفترخانه 
توسط متقاضی یا وکیل قانونی 

استعالم از ادارات و -3ایشان 
سازمان هاي ذیربط توسط شرکت  

و پیگیري براي پاسخ توسط  
تكمیل پرونده و اظهار -4متقاضی 

پرداخت -5نظر کارشناس حقوقی 
هزینه کارشناسی و تعیین وقت 

بازدید از -6جهت بازدید کارشناسی 
-7محل و ارائه گزارش کارشناسی 
ارسال پرونده به کمیسیون 
-8رسیدگی به صدور پروانه ها 

صدور مجوز  صدور پروانه بهره 
برداري المثنی و اخذ  تعهدنامه 

 هاي

شرکت آب منطقه اي ایالم و 
 30 دفاتر پیشخوان

آقاي پورنوروز کاربر ارشد سامانه -1
و  جهت ثبت اولیه درخواست ( ساماب)

و در شهرستانها خانم بهرامی و آقایان 
 احمدي و سینایی -رشیدي  -حسینی 

کارشناسان مربوطه آقایان محمود   -2
علمیردان -علی آدینه پور-نوري

خانمها منصوري و -ولی نیا  -سلیمانی 
کارشناسان  -3حیدربیگی                 

کردنژاد  -بازیار  -کریمی  -اداره حقوقی 
کمیسیون صدور  -4عبدالی       -

پروانه ها  اعضاي کمیسیون مهندس 
گوهري و کریمی دبیر  -یارمحمدي 

 کمیسیون تاور                  
-مدیر شهرستانها آقایان آدینه پور -5  

مرادي و   -علیزاده  -کردنژاد  -حسینی 
 رشیدي

    
تعهد نامه رسمی با 

 درخواست کتبی

49 
ارایه خدمات مرتبط با  

حفر و اجازه برداشت و 
 مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور پروانه 
 13021446120 بهره برداري از چاه

کشاورزي،  
جنگلداري، 
ماهیگیري و 

 شكار

  
شرکت آب منطقه اي ایالم و 

           دفاتر پیشخوان

50 
ارایه خدمات مرتبط با  

حفر و اجازه برداشت و 
 مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور پروانه صالحیت  
 13011446131 حفاري چاه

امور اقتصادي،  
بازرگانی و  
 نیروي انسانی

  
شرکت آب منطقه اي ایالم و 

           دفاتر پیشخوان

51 
ارایه خدمات مرتبط با  

حفر و اجازه برداشت و 
 مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور پروانه صالحیت  
 13011446134 نظارت بر حفاري چاه

امور اقتصادي،  
بازرگانی و  
 نیروي انسانی

  
شرکت آب منطقه اي ایالم و 

           دفاتر پیشخوان

55 
ارایه خدمات مرتبط با  

حفر و اجازه برداشت و 
 مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور کارت تردد 
 13091446130 دستگاه حفاري چاه

امور اقتصادي  
طبقه بندي 

نشده در جاي 
 دیگر

  
شرکت آب منطقه اي ایالم و 

       دفاتر پیشخوان
شرکت مادر  

تخصصی مدیریت 
 منابع آب ایران

  

58 
ارایه خدمات مرتبط با  

حفر و اجازه برداشت و 
 مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز پمپاژ 
 13021446121 ثانویه چاه

کشاورزي،  
جنگلداري، 
ماهیگیري و 

 شكار

  
شرکت آب منطقه اي ایالم و 

       دفاتر پیشخوان
شرکت مادر  

تخصصی مدیریت 
 منابع آب ایران

  

59 
ارایه خدمات مرتبط با  

حفر و اجازه برداشت و 
 مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز توسعه  
 13021446137 چشمه

کشاورزي،  
جنگلداري، 
ماهیگیري و 

 شكار

  
شرکت آب منطقه اي ایالم و 

       دفاتر پیشخوان
شرکت مادر  

تخصصی مدیریت 
 منابع آب ایران

  

61 
ارایه خدمات مرتبط با  

حفر و اجازه برداشت و 
 مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز فعالیت 
 13011446129 شرکت حفاري چاه

امور اقتصادي،  
بازرگانی و  
 نیروي انسانی

  
شرکت آب منطقه اي ایالم و 

       دفاتر پیشخوان
شرکت مادر  

تخصصی مدیریت 
 منابع آب ایران

  



زیر گروه    کد خدمت  عنوان خدمت  خدمت کالن  ردیف
 خدمت

 کارگزار مراحل خدمت
مدت 
زمان 

 (روز)
 استعالمات مورد نیاز مسئول مربوطه

هزینه الزم جهت  
پرداخت تا پایان 

 97سال 
 مستندات مورد نیاز

68 

ارایه خدمات مرتبط با   
حفر و اجازه برداشت و  

مصرف منابع آب  
 زیرزمینی

تجدید مجوزهاي حفر 
 چاه

13021446
102 

کشاورزي،  
جنگلداري،  
ماهیگیري و 

 شكار

ارائه پروانه بهره برداري چاه    -1
ارائه درخواست  و مدارک  -2

الزم توسط متقاضی به اداره  
ثبت  -3منابع آب شهرستان

درخواست توسط دفتر 
ارجاع به  -4پیشخوان 

کارشناسان حقوق جهت 
ارجاع -5بررسی حقوقی پرونده 

به مدیر شهرستان جهت اخذ  
ارجاع  -6استعالم هاي الزم 

بامور مشترکین جهت تعیین  
هزینه کارشناسی و صدور 

بازدید کارشناسا از  -7فی
ارجاع به  -8وضعیت فعلی چاه

 کمیسیون
 صدور مجوز-9  

شرکت آب منطقه اي ایالم و 
 7 دفاتر پیشخوان

آقاي پورنوروز کاربر ارشد سامانه  -1
جهت ثبت اولیه  ( ساماب)

درخواست و در شهرستانها خانم 
رشیدي   -بهرامی و آقایان حسینی 

 احمدي و سینایی  -
کارشناسان مربوطه آقایان علی   -2

  -محمود نوري -آدینه پور 
 علمیردان سلیمانی                           

  -کارشناسان اداره حقوقی  -3  
عبدالی          -کردنژاد  -بازیار  -کریمی 

مدیر شهرستانها آقایان آدینه پور -4
  -علیزاده  -کردنژاد  -حسینی -

 مرادي و رشیدي     

گزارش گروه گشت و 
 بازررسی

هزینه تمدید براي  
کشاورزي 

ریال  1610000
به اضافه ارزش  
افزوده و براي  

صنعت بر اساس  
متر مكعب به  

اضافه ارزش افزوده  
و براي آبزي پروري 

براساس تناژ به  
اضافه ارزش افزوده  

 می باشد

درخواست کتبی 
داشتن پرولنه بهره  

 برداري فعال

69 

ارایه خدمات مرتبط با   
حفر و اجازه برداشت و  

مصرف منابع آب  
 زیرزمینی

تغییر و اصالح نام  
دارندگان پروانه بهره  

 برداري از چاه

13021446
124 

کشاورزي،  
جنگلداري،  
ماهیگیري و 

 شكار

ارائه پروانه بهره برداري چاه    -1
ارائه درخواست  و مدارک  -2

الزم توسط متقاضی به اداره  
ثبت  -3منابع آب شهرستان 

درخواست توسط دفتر 
ارجاع به  -4پیشخوان 

کارشناسان حقوق جهت 
ارجاع -5بررسی حقوقی پرونده 

به مدیر شهرستان جهت اخذ  
ارجاع  -6استعالم هاي الزم 

بامور مشترکین جهت تعیین  
هزینه کارشناسی و صدور فیش   

بازدید کارشناسا از وضعیت -7
ارجاع به  -8فعلی چاه 
 صدور مجوز-9کمیسیون 

شرکت آب منطقه اي ایالم و 
 10 دفاتر پیشخوان

آقاي پورنوروز کاربر ارشد سامانه  -1
جهت ثبت اولیه  ( ساماب)

درخواست و در شهرستانها خانم 
رشیدي   -بهرامی و آقایان حسینی 

 احمدي و سینایی  -
کارشناسان مربوطه آقایان علی   -2

  -محمود نوري -آدینه پور 
 علمیردان سلیمانی  

  -کارشناسان اداره حقوقی  -3  
عبدالی          -کردنژاد  -بازیار  -کریمی 

کمیسیون صدور پروانه ها    -4
اعضاي کمیسیون مهندس 

گوهري و کریمی دبیر  -یارمحمدي 
کمیسیون تاور                                                                         

مدیر شهرستانها آقایان آدینه پور -5
  -علیزاده  -کردنژاد  -حسینی -

 مرادي و رشیدي

استعالم اسناد 
مالكیت تغییر نام  

داده شده بهمراه کپی  
برابر با اصل از جهاد ،  
منابع طبیعی و ثبت  

 اسناد

هزینه تغییر نام  
ریال  1610000

به اضافه ارزش  
 افزوده

درخواست کتبی    
اسناد مالكیتی  
تغییر نام شده  

بهمراه کپی برابر  
 با اصل

72 

ارایه خدمات مرتبط با   
حفر و اجازه برداشت و  

مصرف منابع آب  
 زیرزمینی

صدور اصالحیه پروانه  
 بهره برداري از چاه

13021446
125 

کشاورزي،  
جنگلداري،  
ماهیگیري و 

 شكار

  
شرکت آب منطقه اي ایالم و 

           دفاتر پیشخوان

76 

ارایه خدمات مرتبط با   
حفر و اجازه برداشت و  

مصرف منابع آب  
 زیرزمینی

صدور پروانه حفر چاه  
 به جاي قنات

13021446
108 

کشاورزي،  
جنگلداري،  
ماهیگیري و 

 شكار

  
شرکت آب منطقه اي ایالم و 

           دفاتر پیشخوان



77 
ارایه خدمات مرتبط با  

حفر و اجازه برداشت و 
 مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور پروانه حفر چاه به 
 جاي چاه

130214461
03 

کشاورزي،  
جنگلداري، 
ماهیگیري و 

 شكار

تغییر محل  فرم درخواست تكمیل -1
پرداخت  -2  چاه توسط متقاضی

هزینه کارشناسی توسط متقاضی و 
ارائه فیش واریزي به اداره امور آب 

ارجاع پرونده به کارشناس مربوطه  -3
جهت بررسی و تعیین نوبت بازدید 

تنظیم گزارش کارشناسی و  -4
ارسال پرونده به کمیسیون صدور 

در صورت موافقت  -5پروانه 
کمیسیون صدور پروانه با تغییر   

تعهدنامه انسداد  محل چاه تكمیل
توسط متقاضی و ثبت   چاه قبلی

گواهی امضاء در دفترخانه اسناد 
انجام استعالم از ادارات  -6رسمی 

صدور مجوز قرارداد حفاري  -7ذیربط 
عقد قرارداد  -8و تعیین نوع حفاري 

حفاري با شرکت حفار و ارائه آن به 
صدور نامه  -9دفتر اداره امور آب 

جهت تعیین کارشناس ناظر حفاري 
پرداخت هزینه کارشناس ناظر  -10

صدور  -11حفاري توسط متقاضی 
 مجوز حفر چاه

شرکت آب منطقه اي ایالم و 
 30 دفاتر پیشخوان

آقاي پورنوروز کاربر ارشد سامانه -1
و  جهت ثبت اولیه درخواست ( ساماب)

و در شهرستانها خانم بهرامی و آقایان 
 احمدي و سینایی -رشیدي  -حسینی 

کارشناسان مربوطه آقایان محمود   -2
علمیردان -علی آدینه پور-نوري

خانمها منصوري و -ولی نیا  -سلیمانی 
کارشناسان  -3حیدربیگی                 

کردنژاد  -بازیار  -کریمی  -اداره حقوقی 
کمیسیون صدور پروانه  -4عبدالی      -

ها  اعضاي کمیسیون مهندس 
گوهري و کریمی دبیر  -یارمحمدي 

مدیر شهرستانها آقایان -5کمیسیون تاور
علیزاده  -کردنژاد  -حسینی -آدینه پور 

 مرادي و رشیدي -

استعالم اسناد مالكیت   
بهمراه کپی برابر با اصل 
از جهاد ، منابع طبیعی 

 و ثبت اسناد

  3190000هزینه 
ریال به اضافه ارزش 

 افزوده

درخواست کتبی و 
گزارش کارشناسی 
 بهمراه مدارک مثبته

78 
ارایه خدمات مرتبط با  

حفر و اجازه برداشت و 
 مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور پروانه حفر چاه 
 جدید

130214461
00 

کشاورزي،  
جنگلداري، 
ماهیگیري و 

 شكار

 ٬ارائه درخواست توسط متقاضی-1
موافقت  ٬ارائه اسناد و مدارک مالكیت

مجوز ٬اصولی یا پروانه بهره برداري 
تاسیس، وکالت نامه رسمی در مورد 
اراضی مشاعی و اشخاص  حقیقی و  

 ٬معرفی نامه از سازمان ٬حقوقی
ارگان و ادارات درخواست کننده به 

ارسال -2اداره منابع آب شهرستان 
پرونده به کمیته مدیریت منابع آب 

به منظور  اتخاذ ( کمیته تخصیص )
در صورت موافقت -3تصمیم 

کمیسیون مدیریت منابع آب تكمیل  
فرم درخواست و تعهدنامه در 

دفترخانه توسط متقاضی یا وکیل 
استعالم از ادارات و -4قانونی ایشان 

سازمان هاي ذیربط توسط شرکت و  
پیگیري براي پاسخ توسط متقاضی 

تكمیل پرونده و اظهار نظر  -5
پرداخت هزینه -6کارشناس حقوقی 

کارشناسی و تعیین وقت جهت 
بازدید از محل و  -7بازدید کارشناسی 

ارسال -8ارائه گزارش کارشناسی 
پرونده به کمیسیون رسیدگی به 

صدور مجوز حفر -9صدور پروانه ها 
چاه جدید پس از تایید کمیسیون 

صدور پروانه ها و اخذ تعهدنامه هاي 
صدور مجوز عقد قرارداد -10الزم 

ارائه قرارداد حفاري -11حفاري 
  -12توسط متقاضی به امور مربوطه 

ارائه قرارداد ناظر حفاري  متقاضی به 
صدور مجوز حفر  -13امور مربوطه 

 چاه جدید

شرکت آب منطقه اي ایالم و 
 30 دفاتر پیشخوان

آقاي پورنوروز کاربر ارشد سامانه -1
و  جهت ثبت اولیه درخواست ( ساماب)

  -آقایان  -و در شهرستانها خانم بهرامی 
 سینایی  -احمدي  -رشیدي  -حسینی 

ارجاع به کمیته تخصیص مهندسین   -2
 -علیمرادي  -یارمحمدي -پوراحمد

رستمی و دبیر کمیته   -سایه میري 
 مهندس سبززاده                                  

کارشناسان مربوطه آقایان محمود  -3  
علمیردان -علی آدینه پور-نوري

خانمها منصوري و -ولی نیا  -سلیمانی 
 حیدربیگی           

کریمی  -کارشناسان اداره حقوقی  -4  
 عبدالی       -کردنژاد  -بازیار  -
کمیسیون صدور پروانه ها  اعضاي  -5  

 -کمیسیون مهندس یارمحمدي 
گوهري و کریمی دبیر کمیسیون تاور                            

-مدیر شهرستانها آقایان آدینه پور -6  
مرادي و   -علیزاده  -کردنژاد  -حسینی 
 رشیدي

استعالم از سازمان   
جهاد کشاورزي و امور 

استعالم از  -اراضی 
منابع طبیعی و  

   -آبخیزداري 

هزینه کارشناسی 
اولیه و صدور پروانه 

ریال  3190000حفر 
 به اضافه ارزش افزوده

-درخواست کتبی 
اسناد مالكیت اراضی 

یا اجارنامه معتبر 
کروکی  -دولتی 

اراضی مورد 
درخواست با 

داشتن  -مختصات 
وکالتنامه و حصر 

وراثت در صورت در 
قید حیات نبودن 

داشتن  -مالک سند 
وکالت محضري در 

صورت داشتن شریک 
و تعهد نامه هاي 

مربوط بهمراه فیش 
واریزي صدور پروانه 
با اعالم نظر کمیته 

تخصیص و کمیسیون 
صدور پروانه ها و  

 نظریات کارشناسان 



79 
ارایه خدمات مرتبط با  

حفر و اجازه برداشت و 
 مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز ادامه 
 حفاري چاه

130214461
16 

کشاورزي،  
جنگلداري، 
ماهیگیري و 

 شكار

  
شرکت آب منطقه اي ایالم و 

           دفاتر پیشخوان

81 
ارایه خدمات مرتبط با  

حفر و اجازه برداشت و 
 مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز اصالح 
قدرت موتور و تغییر 

 منصوبات چاه

130214461
05 

کشاورزي،  
جنگلداري، 
ماهیگیري و 

 شكار

ارائه درخواست  و مدارک الزم  -1
توسط متقاضی به اداره منابع آب 

تكمیل پرونده توسط  -2شهرستان  
پرداخت -3متصدي تشكیل پرونده  

هزینه مربوطه و تعیین وقت جهت 
بازدید از محل -4بازدید کارشناس 

  -5و ارائه فرم گزارش کارشناسی 
ارسال پرونده به کمیسیون 
  -6رسیدگی به صدور پروانه ها  

صدور مجوز نصب منصوبات پس از 
 تایید کمیسیون صدور پروانه ها  

شرکت آب منطقه اي ایالم و 
 25 دفاتر پیشخوان

آقاي پورنوروز کاربر ارشد سامانه -1
 جهت ثبت اولیه درخواست ( ساماب)
کارشناسان مربوطه آقایان علی   -2

علمیردان  -محمود نوري -آدینه پور 
 سلیمانی 

کریمی  -کارشناسان اداره حقوقی  -3  
  -4عبدالی  -کردنژاد  -بازیار  -

کمیسیون صدور پروانه ها  اعضاي 
 -کمیسیون مهندس یارمحمدي 

 گوهري و کریمی دبیر کمیسیون تاور    
-مدیر شهرستانها آقایان آدینه پور -6

مرادي و   -علیزاده  -کردنژاد  -حسینی 
 رشیدي

    
درخواست کتبی 
 نظریه کارشناس

82 
ارایه خدمات مرتبط با  

حفر و اجازه برداشت و 
 مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز اصالح 
 کروکی چاه

130214461
18 

کشاورزي،  
جنگلداري، 
ماهیگیري و 

 شكار

  
شرکت آب منطقه اي ایالم و 

           دفاتر پیشخوان

83 
ارایه خدمات مرتبط با  

حفر و اجازه برداشت و 
 مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز بسته بندي 
آب جهت مصارف شرب  
 از منابع آب زیر زمینی

150314461
22 

کشاورزي،  
جنگلداري، 
ماهیگیري و 

 شكار

  
شرکت آب منطقه اي ایالم و 

           دفاتر پیشخوان

85 
ارایه خدمات مرتبط با  

حفر و اجازه برداشت و 
 مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز تغییر روش 
 حفاري چاه

130214461
17 

کشاورزي،  
جنگلداري، 
ماهیگیري و 

 شكار

به امور  درخواست متقاضی ارائه -1
و ادارات منابع آب شهرستان 

مربوطه و یا شرکت آب منطقه اي 
تكمیل پرونده توسط متصدي  -2

پرداخت هزینه  -3تشكیل پرونده 
مربوطه و تعیین وقت جهت بازدید 

بازدید از محل و  -4کارشناسی 
  -5ارائه فرم گزارش کارشناسی 

ارجاع و رسیدگی در کمیسیون 
در -6رسیدگی به صدور پروانه ها 
صورت تشخیص عدم 

حفاري با روش پیشنهادي   امكان
قبلی توسط اعضاي کمیسیون 

صدور پروانه ها مجوز تغییر حفاري 
 .صادر می شود 

شرکت آب منطقه اي ایالم و 
 20 دفاتر پیشخوان

آقاي پورنوروز کاربر ارشد سامانه -1
و  جهت ثبت اولیه درخواست ( ساماب)

و در شهرستانها خانم بهرامی و آقایان 
 احمدي و سینایی -رشیدي  -حسینی 

کارشناسان مربوطه آقایان محمود   -2
علمیردان -علی آدینه پور-نوري

خانمها منصوري و -ولی نیا  -سلیمانی 
کارشناسان اداره حقوقی  -3حیدربیگی  

عبدالی          -کردنژاد  -بازیار  -کریمی  -
کمیسیون صدور پروانه ها  اعضاي -4

 -کمیسیون مهندس یارمحمدي 
-5گوهري و کریمی دبیر کمیسیون تاور

-مدیر شهرستانها آقایان آدینه پور -
مرادي و   -علیزاده  -کردنژاد  -حسینی 
 رشیدي

 درخواست کتبی    مكاتبه با شرکت حفاري 

86 
ارایه خدمات مرتبط با  

حفر و اجازه برداشت و 
 مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز تغییر میزان 
 بهره برداري چاه

130214461
13 

کشاورزي،  
جنگلداري، 
ماهیگیري و 

 شكار

  
شرکت آب منطقه اي ایالم و 

           دفاتر پیشخوان

88 
ارایه خدمات مرتبط با  

حفر و اجازه برداشت و 
 مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز تغییر نوع 
مصرف آب برداشتی از 

 چاه

130214461
23 

کشاورزي،  
جنگلداري، 
ماهیگیري و 

 شكار

  
شرکت آب منطقه اي ایالم و 

           دفاتر پیشخوان

91 
ارایه خدمات مرتبط با  

حفر و اجازه برداشت و 
 مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز حفر گالري، 
چاه کمكی، برقوزنی و  

 دوربرداري

130214461
11 

کشاورزي،  
جنگلداري، 
ماهیگیري و 

 شكار

  
شرکت آب منطقه اي ایالم و 

           دفاتر پیشخوان



زیر گروه    کد خدمت  عنوان خدمت  خدمت کالن  ردیف
 خدمت

 کارگزار مراحل خدمت
مدت 
زمان 

 (روز)
 استعالمات مورد نیاز مسئول مربوطه

هزینه الزم جهت  
پرداخت تا پایان 

 97سال 

مستندات مورد 
 نیاز

92 

ارایه خدمات مرتبط  
با حفر و اجازه برداشت  

و مصرف منابع آب 
 زیرزمینی

صدور مجوز 
 کف شكنی چاه

13021446
106 

کشاورزي،  
جنگلداري،  
ماهیگیري و 

 شكار

درخواست توسط   ارائه -1
به اداره منابع آب   متقاضی

ارائه تمدید -شهرستان مربوطه 
موافقت اصولی یا مجوز تاسیس  

و یا پروانه بهره برداري ارائه  
وکالت نامه رسمی در صورت 

از   تعهدنامه تغییرات وارائه
دفاتر اسناد رسمی توسط  

متقاضی یا وکیل قانونی ایشان 
در دفترخانه  تعهدنامه ارائه -2

توسط متقاضی یا وکیل قانونی  
استعالم از ادارات و   -3ایشان 

سازمان هاي ذیربط توسط  
شرکت و پیگیري براي پاسخ 

تكمیل  -4توسط متقاضی 
پرونده و اظهار نظر کارشناس 

پرداخت هزینه  -5حقوقی 
کارشناسی و تعیین وقت جهت 

بازدید از   -6بازدید کارشناسی 
محل و ارائه گزارش کارشناسی  

ارجاع و رسیدگی در  -7
کمیسیون رسیدگی به صدور 

صدور مجوز عقد  -8پروانه ها 
ارائه قرارداد  -9قرارداد حفاري 

حفاري توسط متقاضی به امور  
ارائه قرارداد ناظر  -10مربوطه 

حفاري توسط متقاضی به امور  
صدور مجوز تغییر  -10مربوطه 

 محلیا کف شكنی  

شرکت آب منطقه اي ایالم و 
 30 دفاتر پیشخوان

آقاي پورنوروز کاربر ارشد  -1
و  جهت ثبت ( ساماب)سامانه 

اولیه درخواست و در شهرستانها  
  -خانم بهرامی و آقایان حسینی 

 احمدي و سینایی -رشیدي 
کارشناسان مربوطه آقایان   -2

-علی آدینه پور-محمود نوري
-ولی نیا  -علمیردان سلیمانی 

  -3خانمها منصوري و حیدربیگی  
کریمی  -کارشناسان اداره حقوقی 

عبدالی            -کردنژاد  -بازیار  -
کمیسیون صدور پروانه ها   -4

اعضاي کمیسیون مهندس 
گوهري و کریمی  -یارمحمدي 

مدیر --5دبیر کمیسیون تاور
-شهرستانها آقایان آدینه پور 

  -علیزاده  -کردنژاد  -حسینی 
 مرادي و رشیدي

  

هزینه تعیین  
آبدهی و سایر  

خدمات 
ریال  1610000

به اضافه ارزش  
افزوده هزینه 

کارشناسی اولیه و  
صدور پروانه حفر و  

حفاري چاه  
ریال  3190000

به اضافه ارزش  
افزوده هزینه 
آزمایش پمپاژ 

ریال  3530000
به اضافه ارزش  

 افزوده

درخواست کتبی 
 نظریه کارشناس

93 

ارایه خدمات مرتبط  
با حفر و اجازه برداشت  

و مصرف منابع آب 
 زیرزمینی

صدور مجوز کف کنی،  
الیروبی، ادامه  

پیشكار، بغل بري،  
 ...پینه برداري قنات و 

13021446
110 

کشاورزي،  
جنگلداري،  
ماهیگیري و 

 شكار

  
شرکت آب منطقه اي ایالم و 

           دفاتر پیشخوان



زیر گروه    کد خدمت  عنوان خدمت  خدمت کالن  ردیف
 خدمت

 کارگزار مراحل خدمت
مدت 
زمان 

 (روز)
 استعالمات مورد نیاز مسئول مربوطه

هزینه الزم جهت  
پرداخت تا پایان 

 97سال 

مستندات مورد 
 نیاز

94 

ارایه خدمات مرتبط با  
حفر و اجازه برداشت و 

مصرف منابع آب 
 زیرزمینی

صدور مجوز الیروبی 
 چاه

130214461
09 

کشاورزي،  
جنگلداري، 
ماهیگیري و 

 شكار

ارائه پروانه بهره برداري چاه   -1
ارائه درخواست  و مدارک الزم  -2

توسط متقاضی به اداره منابع آب 
ثبت درخواست  -3شهرستان 

ارجاع به -4توسط دفتر پیشخوان 
کارشناسان حقوق جهت بررسی 

ارجاع به مدیر -5حقوقی پرونده 
شهرستان جهت اخذ استعالم 

ارجاع بامور  -6هاي الزم 
مشترکین جهت تعیین هزینه 

-7کارشناسی و صدور فیش  
بازدید کارشناسا از وضعیت فعلی 

-9ارجاع به کمیسیون -8چاه 
 صدور مجوز

شرکت آب منطقه اي ایالم و 
 10 دفاتر پیشخوان

آقاي پورنوروز کاربر ارشد سامانه -1
و  جهت ثبت اولیه ( ساماب)

درخواست و در شهرستانها خانم 
  -رشیدي  -بهرامی و آقایان حسینی 

 احمدي و سینایی
کارشناسان مربوطه آقایان   -2

-علی آدینه پور-محمود نوري
خانمها -ولی نیا  -علمیردان سلیمانی 

  -3منصوري و حیدربیگی  
 -کریمی  -کارشناسان اداره حقوقی 

-4عبدالی       -کردنژاد  -بازیار 
کمیسیون صدور پروانه ها  اعضاي 

 -کمیسیون مهندس یارمحمدي 
گوهري و کریمی دبیر کمیسیون 

مدیر شهرستانها آقایان آدینه -5تاور
  -علیزاده  -کردنژاد  -حسینی -پور 

 مرادي و رشیدي

  
  1610000هزینه 

ریال به اضافه ارزش 
 افزوده

درخواست کتبی و 
 گزارش کارشناسی

95 

ارایه خدمات مرتبط با  
حفر و اجازه برداشت و 

مصرف منابع آب 
 زیرزمینی

صدور مجوز نصب 
 منصوبات چاه 

130214461
04 

کشاورزي،  
جنگلداري، 
ماهیگیري و 

 شكار

ارائه درخواست توسط   -1
متقاضی به اداره منابع آب 

تكمیل پرونده -2شهرستان  
توسط متصدي تشكیل پرونده 

پرداخت هزینه مربوطه و -3
-4تعیین وقت جهت بازدید 

بازدید از محل و ارائه فرم گزارش 
ارسال پرونده به  -5کارشناسی 

کمیسیون رسیدگی به صدور 
صدور پیش پروانه   -6پروانه ها 

بهره برداري پس از تایید 
 کمیسیون صدور پروانه ها 

شرکت آب منطقه اي ایالم و 
 25 دفاتر پیشخوان

آقاي پورنوروز کاربر ارشد سامانه -1
و  جهت ثبت اولیه ( ساماب)

درخواست و در شهرستانها خانم 
  -رشیدي  -بهرامی و آقایان حسینی 

 احمدي و سینایی
کارشناسان مربوطه آقایان   -2

-علی آدینه پور-محمود نوري
خانمها -ولی نیا  -علمیردان سلیمانی 

  -3منصوري و حیدربیگی  
 -کریمی  -کارشناسان اداره حقوقی 

-4عبدالی       -کردنژاد  -بازیار 
کمیسیون صدور پروانه ها  اعضاي 

 -کمیسیون مهندس یارمحمدي 
گوهري و کریمی دبیر کمیسیون 

مدیر شهرستانها آقایان آدینه --5تاور
  -علیزاده  -کردنژاد  -حسینی -پور 

 مرادي و رشیدي

    
درخواست کتبی 
 نظریه کارشناس


