
 

"صدور مجوز اصالح کروکی چاه"توافقنامه سطح خدمت   

 :  مقدمه .1

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

 باشد. می  اصالح کروکی چاه

در صورتی که محل تعيين شده جهت حفر چاه به دالیلی قابل انجام نباشد ) تراکم   چاه:صدور مجوز اصالح کروکی  تعريف خدمت  

جهت حفر صورت می گيرد. این درختان، خارج از اراضی بودن، داراي معارض بودن و (... اصالح کروکی جهت تعيين نقطه بهتـري  

عيين محل مناسب  ت. هدف از این خدمت  جوز قبلی از نوع جابه جایی و یا حفر چاه جدید باشدفرآیند در مواردي قابل اجرا است که م

 می باشد.  براي حفر چاه

. خدمت  شماره پيگيري در اختيار خدمت گيرنده قرار می گيرد  ،: پس از ثبت درخواستگيرنده  نحوه انجام تعامالت با خدمت

منوي خدمات و مراجعه به    www.yzrw.ir پایان فرآیند دریافت خدمت، می تواند با ورود به پورتال شرکت به آدرسگيرنده تا  

دستگاه، بر روي پيگيري خدمت کليک نماید تا به صفحه مربوطه هدایت شود. هم چنين خدمت گيرنده می تواند در پورتال این  

از مراحل کليک و با انتخاب پيگيري خدمت،    صدور مجوز اصالح کروکی چاه ميز خدمت الکترونيک بر روي خدمت  شرکت با مراجعه به  

مربوط به پيگيري   صفحهدر مرورگر وارد نماید تا به    www.pkhadamat.yzrw.ir مستقيما آدرسیا  رخواست خود آگاه  و شرایط د

 خدمات هدایت شود.

 . گيردهاي الکترونيکی، پيامک و مراجعه حضوري صورت میبا روش درگاه :دهی گزارش

 پذیرد. استان یزد بصورت تعاملی و تراکنشی انجام میاي  منطقهشرکت آب    کارشناسانتوسط کاربران) مشترک یا متقاضی ( و    :بازبينی

 :  هدف .2

بيانيه،  این خدمت، روش  اين  توافق دو جانبه در خصوص  نظارت و مسئوليتسطح  لزوم مشخص هاي  هاي سازمانی را در صورت 

 . کندمی

متقاضيان )اي استان یزد، به مشتریانشرکت آب منطقهتوسط    خدمتاین  ارائه با کيفيت    توافقنامه، توافق در رابطه با  این  از  هدف

 باشد.  می (چاه جديد جابجايي چاه يا حفر

 مسئوليت:  .3

مطابق با  در رابطه با این خدمت    که  است   تأمين آب مطلوب و پایدار براي کليه ذینفعان  مسئوليت  شرکت آب منطقه اي یزد داراي 

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

    مراجعه نمایيد. زیر

http://www.yzrw.ir/
http://www.pkhadamat.yzrw.ir/
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90679
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90679


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

 : اجرایی دستگاه و گيرندهتعهدات متقابل خدمت .4

دریافت   • گيرنده  سامانهخدمت  طریق  از  تنها  را  خود  مدارک  است  مکلف  مجوز  دفتر این  پست/  الکترونيکی/  خدمات  ي 

 ي این دستگاه ارائه نمایدپيشخوان/ مراجعه ي حضوري به واحدهاي 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 گيرنده مسئوليت ارائه مدارک و اقالم اطالعاتی •

 .با قوانين و مقررات را بر عهده دارد آتی برابر

  سترسید  ه نحو  ،خدمت گيرنده   ري حضو  جعهامر  مرتبه  ادتعد  ،خدمت  یافتدر  ي هاهزینه،  ،خدمت  منجاا  نمااز ز  اطالعات کافی •

قابل      ir.yzrw.wwwآدرس    به  شرکتاین    لتارپو  روي   خدمتدیگر    تجزئيا  کليهو    خدمت  به  سترسید  ي هانماو ز

 مشاهده می باشد. 

هاي زیرزمينی  تواند به کميسيون رسيدگی به امور آبدر موارد اختالف با شرکت در خصوص این خدمت، می  خدمت گيرنده  •

 مراجعه نماید.

 :هاپرداخت وها هزینه  .5

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

  صدور مجوز اصالح کروکی چاه  خدمت الکترونيک، خدمت  ميز  بخشدر  خدمات دستگاه، بخش هزینه ها و تعرفه ها و هم چنين  

 . ستا هشد مشخص

 : دوره عملکرد .6

  ي مضاا  تحتو    حیصالذ  هاي نمازسا  ي سواز    جدید  ي ها مهبخشنا  غبالو ا  ي ثانو  عطالا  تا  خدمت   سطح  فقنامهاتو  ینا •

 دارد.  رعتباا  یزد آب منطقه اي  سهامی شرکت مدیرعاملو  همدیر هيت  ئيسر

 فق اتو  ینا،  باشد   مابين  فی  ي هااردادقرو    موضوعه  راتمقرو    نيناقو  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

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

