
 

"تجدید مجوزهای حفر چاه"توافقنامه سطح خدمت   

 :  مقدمه .1

تجدید مجوزهای  و سایر شرایط و ضوابط جهت  ، هزینه  نحوه ارائه خدمت و مدت زمان الزمدر رابطه با  رساني  اطالع  توافقنامه:اهداف  

 باشد. مي حفر چاه

مجوزهای صادره قبلي)شامل مجوزهای کف شکني، حفر جدید،  این فرآیند جهت تمدید  :  تجديد مجوزهای حفر چاهتعريف خدمت  

الیروبي، جابجایي، برقوزني، دوربرداری و حفر گالری( که مهلت اعتبار آن ها به اتمام رسیده است و در مهلت مقرر اقدامي انجام نداده  

 باشد. ميبهره برداری مجاز از منابع آبي . هدف از این خدمت،  باشند، ثبت مي گردد

. خدمت شماره پیگیری در اختیار خدمت گیرنده قرار مي گیرد  ،: پس از ثبت درخواستگیرنده  نحوه انجام تعامالت با خدمت

پورتال شرکت به آدرسگیرنده تا   منوی خدمات  و مراجعه به    www.yzrw.ir پایان فرآیند دریافت خدمت، مي تواند با ورود به 

بر روی پیگیری خدمت کلیک نماید تا به صفحه مربوطه هدایت شود. هم چنین خدمت گیرنده مي تواند در پورتال این   دستگاه، 

از مراحل و  کلیک و با انتخاب پیگیری خدمت،   تجدید مجوزهای حفر چاهمیز خدمت الکترونیک بر روی خدمت شرکت با مراجعه به 

مربوط به پیگیری  صفحهدر مرورگر وارد نماید تا به  www.pkhadamat.yzrw.ir مستقیما آدرسیا شرایط درخواست خود آگاه 

 خدمات هدایت شود. 

 .گیردهای الکترونیکي، پیامک و مراجعه حضوری صورت ميبا روش درگاه  :دهي  گزارش

 پذیرد. استان یزد بصورت تعاملي و تراکنشي انجام ميای  منطقهشرکت آب    کارشناسانتوسط کاربران) مشترک یا متقاضي ( و    :بازبيني

 :  هدف .2

این خدمت، روش   اين بيانيه،  توافق دو جانبه در خصوص  لزوم مشخص  های نظارت و مسئولیتسطح  را در صورت  های سازماني 

 . کند مي

مالکین یا  )ای استان یزد، به مشتریانشرکت آب منطقهتوسط    خدمتاین  ارائه با کیفیت    توافقنامه، توافق در رابطه با  این  از  هدف

   باشد.مي (نمایندگان چاه ها 

 مسئولیت:  .3

  مطابق بادر رابطه با این خدمت   که است تأمین آب مطلوب و پایدار برای کلیه ذینفعان مسئولیت شرکت آب منطقه ای یزد دارای

  .زیر مراجعه نماییدتوانید به آدرس گردد. جهت مطالعه قانون مي قانون توزیع عادالنه آب، ارائه مي

 

http://www.qzrw.ir/uploaded_files/DCMS/Circulars_files/wrm_d452bc_1453353526.pdf 
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 : اجرایي دستگاه  و گیرنده تعهدات متقابل خدمت  .4

سامانهخ • طریق  از  تنها  را  خود  مدارک  است  مکلف  مجوز  این  دریافت  گیرنده  دفتر  دمت  پست/  الکترونیکي/  خدمات  ی 

 . دستگاه ارائه نماید ی این پیشخوان/ مراجعه ی حضوری به واحدهای تابعه

و ارائه خدمات در کمترین زمان    بررسي شرایط فني،  هادریافت هزینه  مسئول دریافت مدارک و اقالم اطالعاتي   این شرکت •

 ممکن مي باشد. 

تعهدات  ایجاد شرایط انجام خدمت در محل و انجام  ،  هاپرداخت هزینه،  خدمت گیرنده مسئولیت ارائه مدارک و اقالم اطالعاتي  •

 .با قوانین و مقررات را بر عهده دارد آتي برابر

  سترسي د  هنحو  ، خدمت گیرنده  ریحضو   جعهامر  مرتبه  ادتعد  ، خدمت  یافت در  ی هاهزینه،  ،خدمت  منجاا  نمااز ز  اطالعات کافي  •

قابل      ir.yzrw.wwwآدرس    به   شرکت این    لتارپو  روی   خدمت دیگر    ت جزئیا  کلیهو    خدمت   به   سترسيد  ی هانماو ز

 مشاهده مي باشد. 

های زیرزمیني تواند به کمیسیون رسیدگي به امور آبدر موارد اختالف با شرکت در خصوص این خدمت، مي  خدمت گیرنده   •

 مراجعه نماید. 

 :هاپرداخت  وها هزینه  .5

پورتال  عالميا   یهزینهها  با   مطابق  ختهادا پرو    هزینهها  به  طمربو  تفقااتو به آدرس    این  در  منوی در    ir.yzrw.wwwشرکت 

 مشخص  تجدید مجوزهای حفر چاه خدمت الکترونیک، خدمت میز بخشدر خدمات دستگاه، بخش هزینه ها و تعرفه ها و هم چنین 

 . ستا هشد

 : دوره عملکرد .6

  ی مضاا  تحتو    ح یصالذ  های نمازسا  یسواز    جدید   ی هامهبخشنا  غ بالو ا  یثانو  عطالا  تا   خدمت   سطح   فقنامهاتو  ینا •

 دارد.   رعتباا یزد آب منطقه ای سهامي  شرکت مدیرعامل و  همدیر هیت ئیسر

  فقاتو  ینا،  باشد  مابین  في  یهااردادقرو    موضوعه  راتمقرو    نیناقو  با  مطابق  دخو  اتتعهد  به  پایبند  کمشتر  که  مانيز  تا •

 . دبو  هداخو پابرجا

 : خاتمه توافقنامه .7

 . ميباشد  دعملکردر دوره    هشد کرذ  یطاشر با مطابق فقنامهاتو خاتمه
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