-1مراج عه مت قاضییی (ن مای نده چاه یا ق نات ) به دفتر

متقاض ی باید پس از حصییوا اطمینان از اتصییاا به اینترنت
جهت برقراری ارتباط با سامانه اقدام به بازگشای صفحه

پیشخوان منتخب.
-2ثبت درخواسیییت ( تکمیل فرم شیییماره  1و تکمیل
مدارک موردنیاز).

مرورگر خود ( Fire foxو یا  IE9و یا باالتر) کرده و
در نوار آدرس ،آدرس دسیییترسییی به سیییامانه پیگیری
پرونده:

-3بررس درخواست و مدارک مالکیت توسط شرکت.
 -4تعیین هزینه خدمات کارشناس .
 -5پرداخت هزینه توسط متقاض .

 khadamat.yzrw.irرا وارد نماید.

پیگیری مراحل انجام کار پرونده در جریان ،با داشیییتن کد
رهگیری که موقع ثبت درخواسیییت به متقاضییی اعالم
م شود امکان پذیر است.

-1مراجعه متقاض به دفتر پیشخوان منتخب.
 -2ثبت درخواسییت متقاضیی براسییاس نامه مراجع اسییتعالم
کن نده و تکم یل مدارک موردن یاز ( کارت مل  ،کروک
محل ،موافقت اصول یا جواز تاسیس )
 -3تائید مدارک و درخواست توسط شرکت.
-4تعیین هزینه خدمات کارشناس .
 -5پرداخت هزینه توسط متقاض .
-6تعیین نوبت کارشناس .

 -6تعیین نوبت کارشناس .

 -7بازدید و تهیه گزارش کارشناس .

 -7بازدید و تهیه گزارش کارشناس .

 -8بررس گزارش کارشناس .

 -8طرح گزارش کارشناس در کمیسیون صدور پروانه

-1مراجعه متقاض به میز خدمت.

 -9مشخص شدن نحوه تامین آب و در صورت لزوم استعالم

ها و اعالم نظر کمیسیون .

-2بررس اولیه و ثبت درخواست.

 -9صدور مجوز /پروانه.

 -3تعیین هزینه خدمات کارشناس در صورت نیاز.

از شرکت های آبفا و آبفار.

 -10مراجعه متقاضییی به میز خدمت و دریافت مجوز/
پروانه.

 -4پرداخت هزینه کارشناس در میزخدمت.
-5تعیین نوبت کارشناس .
 -6بازدید و تهیه گزارش کارشناس .

 -10انعقاد قرارداد تأمین آب.
-11مواف قت /عدم مواف قت با تأمین آب و اعالم به مرجع
استعالم کننده.

 -7اخذ تعهد محضری در صورت نیاز.
الزم به ذکر است مراحل انجام خدمت توسط

 -8ارساا پاسخ به مرجع استعالم کننده.

پیامک به متقاضی اطالع داده می شود.

پیامک به متقاضی اطالع داده می شود.
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الزم به ذکر است مراحل انجام خدمت توسط
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اسامی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر  ICTروستایی طرف قرارداد شرکت آب منطقه ای یزد
ردیف

نام
شهرستان

مسئول دفتر

شماره تماس

1

اردکان

حسینعلی محمودیان اردکانی

2

اردکان

3

اردکان-
احمدآباد

-32235556–32239005

سید محمد طاهرزاده

32237434-32237424-09133508972

بلوار شهید بهشتی بعد از بانک صادرات خاتمی -کدپستی 8951814156

جواد دهقانی احمدآباد

09137470389 -32275445-32274334

احمد آباد-میدان بسیج -خیابان ولی عصر-جنب کوچه شماره 5

ابوالفضل
حمیدی زاده

09139518535

ابرکوه -

آقای علیرضا

-32873535-32872939

مهردشت

حق شناس

09132503227-09134521712

6

اشکذر

مهدی دهقانی اشکذری

7

بافق

شرکت سازان پردیس

8

بافق

سمانه سادات حسینی

9

بهاباد

محبوبه کلماتیان

10

تفت -بخ

حجت صادقی بخی

11

زارچ

حسین خوشنویس

12

شاهدیه

حسین خاتمی راد

13

مروست

عاطفه السادات ابراهیمی نسب

14

مهریز

محمدرضا زارع زاده مهریزی

15

مهریز

داوود زارع

4
5

ربگ راهنمای ارباب رجوع رد

خیابان صدر آباد-کوچه  104نبش بن بست 1

09133521022-09133562004

( 32829400فاکس) –-32828900

ابرکوه

آدرس

میدان امام حسین – خیابان شهید باهنر – روبروی مسجد آقا
خیابان  9شهید رجایی -دفتر پست

-32726970 -32722400-32723040
09133548974
32429967 – 32421919

اشکذر-ابتدای خیابان طالقانی
میدان چهارده معصوم –روبروی بانک ملی

09138593089
32442860-32442850-09131582173
- 32471820-32471113

بلوار مهدیه جنب حسینیه سفلی
خیابان امام خمینی – جنب دفتر زیارتی فجر

09133516995
09131568340 -32672001-32672860
35276800-35276900

بخ – خیابان امام-جنب بانک ملی
بلوار شهید صدوقی – بین فرعی  72و 74

- 09132528860

گردفرامرز – طالقانی  ،بعد از طاق نصرت -خیابان  8عدالت ،بعد از چهارراه دوم  -پالک 37

09131548332-35211720
32583090-32584544

خیابان امام – جنب نیروی انتظامی

09133520748
32538120-32539120

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

09139546832
-09134524966-32527550

بلوار هفتم تیر – بین پمپ بنزین و کوچه آموزش و پرورش

09132564566

16

میبد

علی خلیلی نژاد

32324122-32324322-09132527715

خیابان امام خمینی – روبروی بانک سپه

17

هرات

صدیقه کاظمی نسب

09133515144-32571221

خیابان ابن سینا-روبروی بنیاد شهید-جنب کوچه6

18

یزد

مجید بیگی مراعی

19

یزد

ملیحه امینی اصل

20

یزد

محدثه کاظمی

38239113-38239112

بلوار شهید دشتی – نرسیده به بوستان ناجی – روبروی بانک ملی – نبش کوچه دوازدهم

 ( 09137474116 -بیگی)

شرکت آب منطقه ای زید

 چشم اندازشرکت سهامی آب منطقه ای یزد
تامین آب مطلوب و پایدار برای کلیه ذینفعان
 وظایف و مأموریت ها
 oحفاظت و پایش منابع آب موجود

حفاظت کم و کیف و بهره برداری بهینه از منابع آب سطح و زیرزمین
 oمدیریت تقاضای آب

مطالعه ،برنامه ریزی و تخصیص منابع آب جهت مصارف مختلف
اطالع رسان و فرهنگ سازی در زمینه چگونگ مصرف صحیح آب
تالش در جهت ایجاد تعادا بین منابع و مصارف
 oمدیریت عرضه آب

توسعه منابع آب قابل دسترس
نگهداری و بهره برداری مناسب از تاسیسات آبرسان و تامین آب
نشانی و تلفن شرکت:

یزد ،بلوار دانشجو ،مجتمع ادارات 38258020
شماره تلفن های تماس با میز خدمت 31070161:و  31070175و 31070165
نمابر38258046 :
تلفن گویا38258067 :
سامانه پاسخگوی به شکایات و گزارش مردم 31077 :
کد خدمات دستوری (*6655*31070# :)USSD CODE
نشان پورتااWWW.YZRW.IR :
آدرس پست الکترونیک INFO@YZRW.IR :
تلفن ادارات منابع آب شهرستان:

یزد و اشکذر 31070168

38202200-38202201

بلوار خامنه ای – نبش کوچه 21

 ( 09133542096امینی)-372671300-37267100

بلوار پاک نژاد-بعد از پمپ بنزین

(09135197240کاظمی)

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

4

تفت و مهریز 31070168
هرات 32572224
مروست 32582224
بافق 32437412
بهاباد 32472332
ابرکوه 32823600
اردکان و میبد 32223894

