
 

ارائه آمار و اطالعات حفر و اجازه برداشت از منابع آب "توافقنامه سطح خدمت 

"ینیرزمیز  

 :  مقدمه .1

تایید صالحیت  و سایر شرایط و ضوابط جهت  ، هزینه  نحوه ارائه خدمت و مدت زمان الزمدر رابطه با  رسانی  اطالع  اهداف توافقنامه:

 باشد. می  مدیران عامل و مسئوالن فنی شرکت های حفاری چاه

تایید صالحیت هدف از این خدمت،  :  تايید صالحیت مديران عامل و مسئوالن فنی شرکت های حفاری چاهتعريف خدمت  

 باشد. می  مدیران عامل و مسئوالن فنی شرکت های حفاری چاه

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

میز خدمت الکترونیک  مراجعه به  و    www.yzrw.ir پایان فرآیند دریافت خدمت، می تواند با ورود به پورتال شرکت به آدرسگیرنده تا  

  پاسخاز  کلیک و با انتخاب پیگیری خدمت،    مسئوالن فنی شرکت های حفاری چاهتایید صالحیت مدیران عامل و  بر روی خدمت  

 شود.  درخواست خود آگاه

 . گیردهای الکترونیکی، پیامک و مراجعه حضوری صورت میبا روش درگاه :دهی گزارش

 پذیرد. تعاملی و تراکنشی انجام میاستان یزد بصورت  ای  منطقهشرکت آب    کارشناسانتوسط کاربران) مشترک یا متقاضی ( و    :بازبینی

 :  هدف .2

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

 . کندمی

 باشد.  می مشتریانای استان یزد، به شرکت آب منطقهتوسط   خدمتاین ارائه با کیفیت  توافقنامه، توافق در رابطه با این از هدف

 مسئولیت:  .3

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

می ارائه  آب،  عادالنه  توزیع  آدرس قانون  به  توانید  می  قانون  مطالعه  جهت   گردد. 

    مراجعه نمایید. زیر

   
http://www.qzrw.ir/uploaded_files/DCMS/Circulars_files/wrm_d452bc_1453353526.pdf 

 : اجرایی دستگاه و گیرندهتعهدات متقابل خدمت .4
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دریافت   • گیرنده  سامانهخدمت  طریق  از  تنها  را  خود  مدارک  است  مکلف  مجوز  دفتر این  پست/  الکترونیکی/  خدمات  ی 

 ی این دستگاه ارائه نمایدپیشخوان/ مراجعه ی حضوری به واحدهای تابعه

و ارائه خدمات در کمترین زمان    بررسی شرایط فنی،  هادریافت هزینه  مسئول دریافت مدارک و اقالم اطالعاتی  این شرکت •

 ممکن می باشد. 

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

 .با قوانین و مقررات را بر عهده دارد آتی برابر

  سترسید  ه نحو  ،خدمت گیرنده   ری حضو  جعهامر  مرتبه  ادتعد  ،خدمت  یافتدر  ی هاهزینه،  ،خدمت  منجاا  نمااز ز  اطالعات کافی •

قابل      ir.yzrw.wwwآدرس    به  شرکتاین    لتارپو  روی   خدمتدیگر    تجزئیا  کلیهو    خدمت  به  سترسید  ی هانماو ز

 مشاهده می باشد. 

های زیرزمینی  تواند به کمیسیون رسیدگی به امور آبخدمت، میخدمت گیرنده در موارد اختالف با شرکت در خصوص این    •

 مراجعه نماید.

 :هاپرداخت وها هزینه  .5

به آدرس    این  در پورتال  عالمیا  ی هزینهها  با   مطابق  ختهاداپر و    هزینهها  به  طمربو  تفقااتو منوی در    ir.yzrw.wwwشرکت 

تایید صالحیت مدیران عامل و   خدمت الکترونیک، خدمت  میز  بخشدر  خدمات دستگاه، بخش هزینه ها و تعرفه ها و هم چنین  

 . ست ا هشد مشخص مسئوالن فنی شرکت های حفاری چاه

 : دوره عملکرد .6

  ی مضاا  تحتو    حیصالذ  های مانزسا  ی سواز    جدید  ی ها بخشنامه  غبالو ا  ی ثانو  عطالا  تا  خدمت   سطح  فقنامهاتو  ینا •

 دارد.  رعتباا  یزد آب منطقه ای  سهامی شرکت مدیرعاملو  همدیر هیت  ئیسر

 فق اتو  ینا،  باشد   مابین  فی  ی هااردادقرو    موضوعه  راتمقرو    نیناقو  با  مطابق  د خو  اتتعهد  به  پایبند  کمشتر  که  مانیز  تا •

 .دبو هداخو پابرجا

 :خاتمه توافقنامه .7

 . میباشد دعملکردر دوره  هشد کرذ  یطاشر با  مطابق فقنامهاتو خاتمه
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