
  بسمه تعالي 
  يفرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراي

ارائه اطالعات وضعيت توسعه بهره برداري از منابع آب    :عنوان خدمت - ١
  زيرزميني (ممنوعيت دشتها) 

  ١٣٠٩١٤٥١١٠٢شناسه خدمت - ٢
  ( اين فيلد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تكميل مي شود.) 

٣- 
ارائه 

ت دهنده  
خدم

  شركت آب منطقه اي كرمان:  نام دستگاه اجرايي  

  مديريت منابع آب ايران  شركت نام دستگاه مادر:

٤ - 
ت 

مشخصات خدم
  

اعالم ممنوعيت يا آزاد بودن دشتها، پايه برنامه ريزي استفاده از منابع آب زيرزميني و جلو گيري از بهره برداري بي   : شرح خدمت
الزم به ذكر است پس از تهيه گزارش و تاييد اطالعات دقيق و به روز از وضعيت دشتها ضروري است.رويه است.و 

آگهي به منظور   آيين نامه اجرايي آن ، ٩قانون توزيع عادالنه آب و ماده  ٤طبق ماده شركت مديريت منابع آب ، 
  خواهد رسيد. عموم بهره برداري و حفاظت به اطالع  

  
  ) G2C( خدمت به شهروندان  نوع خدمت  

 خدمت به كسب و كار)G2B (  
خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي)G2G (  نوع

 
مخاطبين

و  واحدهاي صنعتي_دستگاههاي اجرايي_عموم مردم   
 كشاورزان 

  تصدي گري       حاكميتي   ماهيت خدمت 
  روستايي      شهري       استاني       منطقه اي       ملي     سطح خدمت

  مالكيتثبت     تامين اجتماعي       كسب و كار   ماليات      سالمت     آموزش        د يتول     رويداد مرتبط با: 
  ير سا    وفات    ها مدارك و گواهينامه      بازنشستگي     ازدواج    بيمه      تاسيسات شهري     

  رخداد رويدادي مشخص      فرارسيدن زماني مشخص    تقاضاي گيرنده خدمت        نحوه آغاز خدمت 
   ساير:  ...     تشخيص دستگاه  

مدارك الزم براي انجام  
  خدمت

  درخواست كتبي افراد حقيقي و حقوقي و ذينفعان صنعت آب_مراجعه ذينفعان

 ١٣٦١مصوب  –عادالنه آب قانون توزيع  ٤ماده  - ١  باالدستي قوانين و مقررات 
 ١٣٦٣مصوب  –آيين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادالنه آب و تبصره هاي ذيل آن  ٩ماده  - ٢
 ٢٥/٦/١٣٩٣مصوبات پانزدهمين جلسه شوراي عالي آب به تاريخ  - ٣
  ١٣٨٧مصوب  –تصويب نامه هيأت وزيران در ضوابط ايجاد تعادل بين منابع و مصارف آب  - ۴

٥ - 
ت 

جزييات خدم
  

  عموم مردم         سال  در:       ماه        فصل           خدمت گيرندگان .. .     آمار تعداد خدمت گيرندگان 
  روز  .....  خدمت: ارايه زمان مدتمتوسط 

  در:       ماه        فصل          سال                                                                      بار .......  تواتر 
  بار  .....  تعدادبار مراجعه حضوري

هزينه ارايه خدمت(ريال) به  
  خدمت گيرندگان 

  بصورت الكترونيك پرداخت   شماره حساب (هاي) بانكي   مبلغ(مبالغ) 
--  --    

      
      

٦ - 
ت 

نحوه دسترسي به خدم
  

  آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن 
h ps://krrw.ir/includes/tpls/wrm99/GService / 

  آن: نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از 
  رسانه ارتباطي خدمت   نوع ارائه   مراحل خدمت

در مرحله اطالع  
ت 

رساني خدم
     الكترونيكي  

  
  (برنامه كاربردي) اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه  

  ست الكترونيك                         ارسال پستيپ     
     كوتاه تلفن گويا يا مركز تماس  پيام  

  ساير(باذكرنحوه دسترسي)       

 

 

  



ذكر ضرورت   غيرالكترونيكي    
مراجعه حضوري

  جهت احراز اصالت فرد       
                  جهت احراز اصالت مدرك   

  نبود زيرساخت ارتباطي مناسب 
  ساير:     

  مراجعه به دستگاه: 
  ملي   
    استاني  
  شهرستاني       

ت 
ت خدم

در مرحله درخواس
  

  الكترونيكي     
  

  اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)    
  پست الكترونيك                         ارسال پستي    
  پيام كوتاه              تلفن گويا يا مركز تماس      
  دفاتر پيشخوان      

  شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
  عناوين مشابه دفاتر پيشخوان    
  ساير(باذكرنحوه دسترسي)      

     
 غيرالكترونيكي  

ذكر ضرورت 
مراجعه حضوري

    جهت احراز اصالت فرد  
 جهت احراز اصالت مدرك  
  نبود زيرساخت ارتباطي مناسب  
 :نياز به وجود سامانه مربوطه ساير  

  مراجعه به دستگاه: 
 ملي   

  استاني  
  شهرستاني      

ت
مرحله توليد خدم

(فرايند داخل دستگاه يا   
ارتباط با ديگر دستگاه 

ها )
  

    الكترونيكي  
  

  اينترانتي   رنتي (مانند درگاه دستگاه)       اينت    
  ساير(باذكرنحوه دسترسي) پست الكترونيك                               

 
 غيرالكترونيكي  
  

ذكر ضرورت 
مراجعه 
حضوري 

  جهت استعالم از سوابق بانكهاي اطالعاتي   

درمرحله 
ارائه
 

ت 
خدم

  

  الكترونيكي     
  

  اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي) 
  پست الكترونيك                         ارسال پستي    
  تلفن گويا يا مركز تماس  پيام كوتاه     
  دفاتر پيشخوان      

  شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
  عناوين مشابه دفاتر پيشخوان    
  ساير(باذكرنحوه دسترسي)      

 
 غيرالكترونيكي  

ذكر ضرورت 
مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد  
  جهت احراز اصالت مدرك   
  نبود زيرساخت ارتباطي مناسب  
 نياز به وجود سامانه مربوطه اير: س  

  :مراجعه به دستگاه  
 ملي  
    استاني  
  شهرستاني      

٧- 
ارتباط

 
ت

خدم
 

باسايرسامانه
 

ها  
(بانكهاي اطالعاتي) 

دردستگاه 
  فيلدهاي موردتبادل   نام سامانه هاي ديگر   

  
  

استعالم غير    استعالم الكترونيكي 
برخط   الكترونيكي 

  online
  

دسته
اي  

)
Batch
(  

          
          
          

٨-
ارتباط
 

ت 
خدم

 با 
ساير
 

دستگاههاي  
ديگر

  

نام سامانه هاي دستگاه    نام دستگاه ديگر 
  ديگر

فيلدهاي  
 موردتبادل 

مبلغ 
(درصورت  
پرداخت 
 هزينه)

  غيرالكترونيكي  اگراستعالم  استعالم الكترونيكي 
برخط   : است، استعالم توسط

  online
  

دسته
اي  

)
Batch
(  

  دستگاه               
  كننده   مراجعه   



  دستگاه               
  مراجعه كننده    

  
  
  

  دستگاه           
  كننده   مراجعه   

٩ - 
تعناوين فرايندهاي  

خدم
  

  

  ٧ماه قبل از پايان مدت ممنوعيت منطقه ( طبق بند  ٦ع ممنوعيت ٦توجيهي پيشنهاد تمديد ، افزايش و كاهش و يا رفتهيه گزارش - ١
  دستورالعمل ) توسط شركت  

  شركت مديريت توسط توجيهي بررسي گزارش - ٢
  مديريت   ماه به شركت توسط ٣حداكثر ظرف مدت بررسي ارائه نتايج  - ٣
    اگر گزارش كامل بود توسط شركت مديريت تشخيص داده ميشود كه نياز به برگزاري جلسه هست يا خير - ٤

  تهيه پيش نويس آگهي وضعيت ممنوعيت به انضمام سوابق مربوطه و ارسال براي امضاء توسط معاون آب و آبفا توسط شركت مديريت  - ٥  

  

ارسال آگهي صادره به وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي ، صنعت معدن و تجارت و ساير وزارتخانه ها و ارگانهاي دولتي ، دفتر وزارتي و حوضه  - ٦
  هاي آبريز و شركت ذيربط توسط شركت مديريت 

  محلي ( توسط شركت )  چاپ آگهي در روزنامه رسمي كشور و يكي از جرايد كثيراالنتشار مركز ( توسط شركت مديريت ) و - ٧  



  نمودار ارتباطي فرايندهاي خدمت - ١٠
  

  

  
  
  

    :فرم كننده تكميل خانوادگي  ونام نام
  الهه سادات زاينده رودي 

   :الكترونيك پست  ٠٩١٣٣٩٥٣٣٥٠:تلفن
es.zayanderoudi@gmail.com         

  : واحدمربوط
  مطالعات پايه منابع آب 



 


