
 

 

 

                             
                    

 
 

( بههم تراههر   ههی اچههی  مراجعههم ماضی ههم یندی چهه    ههی -1

 ب. پیشخوان مچاخ

و ل دیههش  1ثبههد تواوا ههد ی ل دیههش رههر   ههدیو  -2

 م اوک مووتنییز(.

 برو م تواوا د و م اوک میل ید لو ط  رکد.-3

 لعیین هز چم ا می  کیو چی م. -4

 .پرتااد هز چم لو ط ماضی م -5

 لعیین نوبد کیو چی م. -6

 بیزت   و لهیم گزاوش کیو چی م. -7

 وو طههرگ گههزاوش کیو چی ههم تو کدی ههیون  هه -8

 پروانم هی و اعال  نظر کدی یون .

   وو مجوز/ پروانم. -9

مجهوز/ تو یرهد مراجعم ماضی م بم میز اه مد و  -10

 پروانم.
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بی   پس از حصول اطدیچهین از الصهیل بهم ا چارنهد  ماضی م

جهد براراوی اولبیط بی  یمینم اا ا  بم بیزگشی م  فحم 

و  هی بهیرلر( کهرت  و IE9 و  ی  Fire foxمرووگر اوت ی

پیگیههری تو نههواو رتو آ رتو  ت ار ههم بههم  ههیمینم 

 .وا واوت ندی   khadamat.yzrw.ir      :پرون  

بی تا هان که   آپیگیری مراحش انجی  کیو پرون   تو جر ین

 اعهال  بهم ماضی هم وهگیری کم مواه  ثبهد تواوا هد 

 .ام ین پذ ر ا دمم  وت 
                                   

                                  
 

 

 مراجعم ماضی م بم میز ا مد. -1

 برو م اولیم و ثبد تواوا د. -2

 .لعیین هز چم ا می  کیو چی م تو  وو  نییز -3

 پرتااد هز چم کیو چی م تو میزا مد.  -4

 لعیین نوبد کیو چی م .-5

 بیزت   و لهیم گزاوش کیو چی م. -6

 ااذ لعه  محضری تو  وو  نییز.  -7

  او یل پی خ بم مرج  ا اعال  کچچ  . -8

 

  

  

 

 
 

 

                             
                  

 
 

 مراجعم ماضی م بم ترار پیشخوان مچاخب. -1 

مراجه  ا هاعال  ثبهد تواوا هد ماضی هم برا هی  نیمهم  -2

کچچ   و ل دیهش مه اوک مووتنیهیز ی کهیو  مکهمآ کروکهم 

 محشآ موارضد ا ولم  ی جواز لی یس ( 

 لیئی  م اوک و تواوا د لو ط  رکد. -3

 لعیین هز چم ا می  کیو چی م. -4

 پرتااد هز چم لو ط ماضی م. -5

 لعیین نوبد کیو چی م.-6

 بیزت   و لهیم گزاوش کیو چی م. -7

 گزاوش کیو چی م. برو م -8

مشخص   ن نحو  لیمین رب و تو  وو  لزو  ا اعال   -9

 از  رکد هیی ربفی و ربفیو. 

 انعضیت اراوتات لأمین رب.  -10

موارضد/ ع   موارضهد بهی لهأمین رب و اعهال  بهم مرجه  -11

 ا اعال  کچچ  . 
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الزم به ذکر است مراحل انجام خدمت توسط 

 شود.می پیامک به متقاضی اطالع داده 
 

الزم به ذکر است مراحل انجام خدمت توسط 

 شود.می پیامک به متقاضی اطالع داده 
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 طرف قرارداد شرکت آب منطقه ای  یزدروستایی  ICTو دفاتر  دولت خدمات اسامی دفاتر پیشخوان 
 

 

 آدرس شماره تماس مسئول دفتر نام شهرستان ردیف

 اردکان  1
حسینعلی محمودیان  

 اردکانی 
 1بست  نبش بن 104کوچه -یابان صدر آبادخ 09133562004 32235556–32239005

 سیدمحمد طاهرزاده اردکان   2
32237424-32237434 

09133508972 
 8951814156کدپستی   -بلوار شهید بهشتی بعد از بانک صادرات خاتمی

 8951814156کدپستی  -5ولی عصر  جنب -خیابان ولی عصر -میدان بسیج-احمد آباد 09137470389-32274334 جواد دهقانی احمدآباد حمدآباد  -اردکان 3

 ابرکوه 4
 ابوالفضل 

 حمیدی زاده 

 32828900–)فاکس(  32829400

09139518535 
 8931663168کدپستی  – مسجد آقاروبروی  –خیابان شهید باهنر  –میدان امام حسین 

5 
-ابرکوه 

 مهردشت 
 8935117879 کدپستی-روزی شبانه درمانگاه جنب-رجایی شهید خیابان 09134521712 32873535-32872939 علیرضا حق شناس 

 مهدی دهقانی اشکذری اشکذر 6
32723040-32722400- 32726970-

32726550-09133548974 

کدپستی  –نبش کوچه شهیدان  جعفری نسب  –ابتدای خیابان طالقانی -اشکذر

8941677551 

 شرکت سازان پردیس بافق  7
32421919 – 32429967  

09137792004 
 8971743838کدپستی –میدان چهارده معصوم نبش  -خیابان پانزده خرداد -بافق

 سمانه سادات حسینی  بافق  8
32442850-32442860 

09137792004 
 8971686653روبروی دوربرگردان کدپستی بلوار مهدیه جنب حسینیه سفلی 

 8976113884کدپستی  -جنب دفتر زیارتی فجر –م خمینی خیابان اما  09133516995-32471113 محبوبه کلماتیان  بهاباد  9

 8998114838کدپستی  -روبروی شیرینی سرای نیشکر-خیابان امام –بخ  09131568340 32672222 حجت صادقی بخی بخ -تفت 10

 حسین خوشنویس زارچ 11
35276777-35276800 

09132528860 - 09132528071 
 74و  72بین فرعی  –بلوار شهید صدوقی 

 8943165654کدپستی –عدالت  8خیابان  -طالقانی شهرک  –گردفرامرز   09131548332-35211720 حسین  خاتمی راد شاهدیه  12

 مروست  13
 عاطفه السادات 

 ابراهیمی نسب  
  8981336698کوچه بین بانک ملت و بانک صادرات کدپستی  –خیابان امام  32584544-09133520748

 8988118444کدپستی -روبروی بنیاد شهید-ابن سینا 16نبش کوچه -خیابان ابن سینا 09133515144-32571221 کاظمی نسب  صدیقه هرات  14

 مهدیه رستمی چاهک-خاتم 15
32563740-32564091 

09176303092 
 8989116631کدپستی  -بعد از کوچه گلستان دهم –خیابان امام 

 داوود زارع مهریز  16
32529040-32520099 

09132583398 
 8981816561کدپستی  –روبروی اداره برق  –بلوار هفتم تیر 

 مهریز 17
محمدرضا زارع زاده 

 مهریزی 

32539120-32538120 

09139546832 

 -نبش کوچه تختی -قبل از ورزشگاه محصل -خیابان طالقانی -میدان امام حسین -مهریز

 891683731کدپستی 

 علی خلیلی نژاد میبد 18
09132527715-32324322-32324132 

32329500 
 8961945589کدپستی  -مرکزیروبروی بانک سپه  –خیابان امام خمینی 

 مجید بیگی مراعی یزد  19
38239112-38230610 

 ) بیگی( 09137474116

کدپستی  –نبش کوچه دوازدهم –نرسیده به بوستان ناجی   –بلوار شهید دشتی 

8949134464 

 اصل ملیحه امینی یزد 20
38202201-38202200 

 )امینی( 09133542096
 8915148414کدپستی  – 21نبش کوچه  –بلوار خامنه ای 

 محدثه کاظمی یزد 21
37267100-37267300- 

 )کاظمی(09135197240
 8917647471کدپستی  -21نبش کوچه  -بعد از پمپ بنزینکوچه -بلوار پاک نژاد

                                                                                  

 لطفاً با اصل کارت ملی به دفاتر  پیشخوان طرف قرارداد با شرکت آب منطقه ای مراجعه شود. *

 

 
 آب منطقه ای یزد سهامی شرکتچشم انداز 

 لیمین رب مطکوب و پی  او برای ککیم ذ چفعین

 وظایف و مأموریت ها 
o حفاظت و پایش منابع آب موجود 

 و ز رزمیچم حفیظد کدم و کیفم و بهر  برتاوی بهیچم از مچیب  رب  طحم    

o مدیریت تقاضای آب 

 مطیلعمآ برنیمم و زی و لخصیص مچیب  رب جهد مصیوف مخاکف

 اطالع و ینم و ررهچگ  یزی تو زمیچم  گونگم مصرف  حیح رب

 لالش تو جهد ا جیت لعیتل بین مچیب  و مصیوف

o مدیریت عرضه آب 

 لو عم مچیب  رب ایبش ت ار 

   ربر ینم و لیمین ربنگه اوی و بهر  برتاوی مچی ب از لی ی ی

 نشانی و تلفن شرکت:

 38258020 زتآ بکواو تانشجوآ مجاد  اتاوا  

 -یووتاینم ههی( 31070195 -یلأمین رب( 31070161 دیو  لکفن هیی لدی  بی میز ا مد: 

 ی ی آ  شدمآ اچی  و  ی ر مواوت(            31070175

 38258046ندیبر: 

  31077وش مرتمم:  م   ی ی  و گزا یمینم پی خگو م ب

 *31070#*6655( USSD CODE)کد خدمات دستوری 

 WWW.YZRW.IRنشینم پوولیل: 

  INFO@YZRW.IR: رتو  پ د ال ارونی م

 تلفن ادارات منابع آب شهرستان: 

 31070165 زت و ا  ذو 

 31070165لفد و مهر ز 

 32572224هرا  

 32582224مرو د 

 32437412بیرق 

 32472332بهیبیت 

 32838122و  ابرک

  32223894اوتکین و میب  

 
 

 

 زید ربگ راهنمای ارباب رجوع رد شرکت آب منطقه ای  
 


