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  احداث آب شیرین کن ها  و تصفیه خانه هاي آب و فاضالب فرآیند صدور ومجوز  -2

 
 

  اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز) الف
  

احداث آب شیرین کن ها  و  فرآیند صدور ومجوز:  فعالیت اقتصادي یا پروندهمجوز اطالعات مرجع صادر کننده  -  1 25/03/89تاریخ 
  3از 1  صفحه تصفیه خانه هاي آب و فاضالب

  شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی : عنوان مرجع صادر کننده)الف  - 1
  نشانی و کد پستی بیرجند  ضلع غربی سازمان جهاد کشاورزي خراسان جنوبی) ب  - 1
  22260682و نمابر  0561 -  2214064 -8: شماره تلفن و نمابر)د - 1
  2214064معاونت  بهره برداري تلفن : نام و شماره تلفن  واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع )  هـ - 1
  2214734حسین القوري مقدم تلفن : نام و شماره تلفن  فرد پاسخگو در زمینه صدور مجوز ) ي  - 1
 

 جوز یا پروانه صادره فعالیت اقتصادياطالعات م -2

  فرآیند صدور مجوز احداث آب شیرین کن ها  و تصفیه خانه هاي آب و فاضالب :عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره) الف - 2
 

  :شرایط الزم  مجوز یا پروانه صادره) ب -2
 

  شرایط عمومی )قوانین مرتبط(شرایط اختصاصی
 

  تبط با طرحداشتن توان فنی علمی مر - 1
  قانون تاسیس  وزارت نیرو - 2
  قانون توزیع عادالنه آب -3
  قانون تشکیل شرکت هاي آب و فاضالب -4
 

  داشتن سالمت و توانایی انجام کار  - 1
 نداشتن سوء پیشینه - 2

  :مدارك و مستندات مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره) ج  -2
 

  مستندات عمومیمدارك و  مدارك و مستندات خصوصی
 

  اعالم موافقت نامه شرکت هاي آب منطقه اي  براي تخصیص آب - 1
  اقتصادي طرح –گزارشات مطالعات توجیه فنی  - 2
 پروانه احداث تاسیسات -3

  فرم درخواست تکمیل شده و تعهد امضاء - 1
  )شخص حقیقی(کپی شناسنامه سرمایه گذار  - 2
  )شخص حقیقی(زندگی نامه علمی حرفه اي -3
  اساسنامه و آخرین  نسخه روزنامه رسمی با کلیه مشخصات    -4
مدارك بیمه مربوط به شخص حقیقی یا هیآت مدیره و مدیر عامل و یا  -5

  کلیدي براي دریافت پروانه بهره بردار  پرسنل  
  مدارك ثبتی و غیر ثبتی گروه مشارکت - 6
  مدارك مربوط به مالکیت انشعاب  - 7
  ل و بازرس قانونی به مجمع عمومی عاديگزارش حسابرس مستق -8
 

  هزینه اي ندارد: هزینه هاي مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه هاي صادره) د  -2
 

 مبلغ دریافتی کد بانک عامل شماره حساب
  

 عنوان مراحل

- - - -  
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: پروانه صادره و زمانبندي/ مراحل اجراي مجوز ) ب  
  

  
 25/03/89تاریخ 

  
فرآیند صدور مجوز احداث آب شیرین کن ها  و   :صدور مجوز یا پروانه صادره و زمانبندي هر مرحله/ مراحل اجراي  -3

 3از  2صفحه  تصفیه خانه هاي آب و فاضالب

  خروجی مرحله
 

 ورودي مرحله
زمان 
 انجام

 کد مرحله عنوان مرحله
واحد سازمان 
 دریافت کننده

 نوع خروجی
 واحد سازمان ارائه

 کننده
  نوع ورودي

 

 روز 1 فرم درخواست دفتر بهره برداري گرفتن فرم درخواست بهره برداري
تکمیل فرم 
 درخوست

  
  الف - 1

 

 بررسی پرونده روز 3 فرم درخواست بهره برداري ناقص بودن یا کامل بهره برداري
  

  ب - 1
 

 بهره برداري
اعالم به متقاضی 
 جهت رفع نواقص

  الف - 2 بررسی مستندات روز 2 متقاضیپرونده  بهره برداري
 

 بهره برداري
اعالم به متقاضی 
 جهت رفع نواقص

 ب - 2 رعایت استاندارد ها روز 1 پرونده متقاضی بهره برداري

 متقاضی تایید یا عدم تایید بهره برداري
پرونده با برنامه 
 زمانبندي

 روز 2
تهیه برنامه زمان 

 بندي
 الف -3

 روز 1 پرونده متقاضی بهره برداري دعدم تاییتایید یا  کمیته طرحها
طرح برنامه 
 زمانبندي

 ب -3

 مدیریت عامل
ارسال تایید به شرکت 

 مهندسی
 ج - 2 ارسال تایید روز 5 پرونده مدیریت عامل

 شرکت مهندسی صدور مجوز احداث مدیریت
نامه دفتر  تجهیز 

 منابع
 دریافت تایید هفته 2

  
  الف -3

 

  :لی از جملهسایر اطالعات  تکمی
  یکسال:  دوره اعتبار مجوز یا پروانه  فعالیت •
  ماه یک : ر زمان تصمیم گیري  و پا سخگویی به متقاضی از تاریخ ثبت درخواست مرجع صدور حد اکث •
  _:       یا پروانه هاي فعالیت صادره در طول یک سالتعداد مجوز •
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: پروانه / نمودار اجراي مراحل صدور مجوز ) ج  
 

آب شیرین کن ها  و  احداث فرآیند صدور مجوز   :صدور مجوز یا پروانه صادرهنمودار اجراي مراحل  - 4
  تصفیه خانه هاي آب و فاضالب

  

  25/03/89تاریخ 

  3از  3صفحه 

  مر حله 
  /واحد

  سازمان
  شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی  متقاضی

شرکت مهندسی آب  و فاضالب 
  کشور

مرحله اول   
  

      

  
  
  
  
  
  
  

  

 
مرحله دوم

  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

    
مرحله سوم

  
    

      
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 خیر

ارسال مستندات  و 
 مدارك

 بلی
 رفع نواقص

آیا شرایط صدور پروانه 
 احراز شده است؟ 

دریافت  فرم  ومدارك  تشکیل 
 پرونده  جهت  بررسی اولیه

با  بررسی فرم ها و تطبیق
اقتصا دي   استانداردهاي  فنی ،مالی و
 و مدیریتی

تکمیل فرم 
درخواست  و 
تهیه مدارك 

ارسال دالیل به صورت کتبی 
 به متقاضی

بررسی پرونده در دفتر 
ی مجدد مدارك ارسالیبررس تجهیز منابع  

 ابالغ مجوز بهره برداري به سرمایه گذار

 ارسال نامه  اعتراض 

 پایان 

 شروع 

 طرح مورد تایید است

فت مجوز دریا  

طرح برنامه زمانبندي در کمیته 
طرحهاي خصوصی آیا مورد 

؟ تایید است  

 اعالم دالیل عدم تایید درخواست  صدور معرفی نامه جهت صدور مجوز

ا رائه فرم درخواست  و تعهد نامه   و 
 مدارك درخواستی  توسط دفتر

 خصوصی سازي

یا مدارك آ
؟کامل است  

 ابالغ تایید درخواست برنامه زمانبندي

ه و ئیدیدریافت تا
یا دالیل رد 
 درخواست

تهیه برنامه زمانبندي 
 احداث

صدور پروانه  با 
 امضاي مدیر عامل

 اعالم نواقص به متقاضی

 بلی

 خیر بلی
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