توافقنامه سطح خدمت "صدور مجوز تغییر نوع مصرف آب برداشتی از چاه"
 .1مقدمه:
اهداف توافقنامه :اطالعرسانی در رابطه با نحوه ارائه خدمت و مدت زمان الزم ،هزینه و سایر شرایط و ضوابط جهت صدور مجوز
تغییر نوع مصرف آب برداشتی از چاه میباشد.
تعريف خدمت صدور مجوز تغییر نوع مصرف آب برداشتی از چاه :ایﻦ فرآیند جهت تغییر تﻤام و یا بﺨﺸی از میزان ﺣجﻢ آب
ذﻛر شده در ﭘروانه بهرهبرداري چاه از ﻛﺸاورزي به سایر مصارف )شامﻞ شرب و بهداشت و صنﻌت و خدمات( بنا به تقاضاي ماﻟﻚ چاه
انجام میﮔیرد .هدف از ایﻦ خدمت ،استﻔاده از آب چاهها در مصارف مﺨتﻠﻒمیباشد.
نحوه انجام تﻌامالت با خدمت ﮔیرنده :ﭘس از ثبت درخواست ،شﻤاره ﭘیگیري در اختیار خدمت ﮔیرنده قرار می ﮔیرد .خدمت
ﮔیرنده تا ﭘایان فرآیند دریافت خدمت ،می تواند با ورود به ﭘورتال شرﻛت به آدرس  www.yzrw.irو مراجﻌه به منوي خدمات
دستگاه ،بر روي ﭘیگیري خدمت ﻛﻠیﻚ نﻤاید تا به صﻔحه مربوطه هدایت شود .هﻢ چنیﻦ خدمت ﮔیرنده می تواند در ﭘورتال ایﻦ
شرﻛت با مراجﻌه به میز خدمت اﻟکترونیﻚ بر روي خدمت صدور مجوز تغییر نوع مصرف آب برداشتی از چاه ﻛﻠیﻚ و با انتﺨاب ﭘیگیري
خدمت ،از مراﺣﻞ و شرایط درخواست خود آﮔاه یا مستقیﻤا آدرس  www.pkhadamat.yzrw.irدر مرورﮔر وارد نﻤاید تا به صﻔحه
مربوط به ﭘیگیري خدمات هدایت شود.
گزارش دهی :با روش درﮔاههاي اﻟکترونیکی ،ﭘیامﻚ و مراجﻌه ﺣضوري صورت میﮔیرد.
بازبینی :توسط ﻛاربران( مﺸترک یا متقاضی ) و ﻛارشناسان شرﻛت آب منطقهاي استان یزد بصورت تﻌامﻠی و تراﻛنﺸی انجام میﭘذیرد.

 .2هدف:
اين بیانیه ،سطح توافق دو جانبه در خصوص ایﻦ خدمت ،روشهاي نظارت و مسئوﻟیتهاي سازمانی را در صورت ﻟزوم مﺸﺨص
میﻛند.
هدف از ایﻦ توافقنامه ،توافق در رابطه با ارائه با ﻛیﻔیت ایﻦ خدمت توسط شرﻛت آب منطقهاي استان یزد ،به مﺸتریان(ماﻟکیﻦ یا
نﻤایندﮔان چاهه) میباشد.

 .3مسئوﻟیت:
شرﻛت آب منطقه اي یزد داراي مسئوﻟیت تأمیﻦ آب مطﻠوب و ﭘایدار براي ﻛﻠیه ذینﻔﻌان است ﻛه در رابطه با ایﻦ خدمت مطابق با
قانون

توزیع

زیر مراجﻌه نﻤایید.
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به

آدرس

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

 .4تﻌهدات متقابﻞ خدمتﮔیرنده و دستگاه اجرایی:
•

خدمت ﮔیرنده دریافت ایﻦ مجوز مکﻠﻒ است مدارک خود را تنها از طریق سامانهي خدمات اﻟکترونیکی /ﭘست /دفتر
ﭘیﺸﺨوان /مراجﻌه ي ﺣضوري به واﺣدهاي تابﻌهي ایﻦ دستگاه ارائه نﻤاید

•

ایﻦ شرﻛت مسئول دریافت مدارک و اقالم اطالعاتی دریافت هزینهها ،بررسی شرایط فنی و ارائه خدمات در ﻛﻤتریﻦ زمان
مﻤکﻦ می باشد.

•

خدمت ﮔیرنده مسئوﻟیت ارائه مدارک و اقالم اطالعاتی ،ﭘرداخت هزینهها ،ایجاد شرایط انجام خدمت در محﻞ و انجام تﻌهدات
آتی برابر با قوانیﻦ و مقررات را بر عهده دارد.

•

اطالعات ﻛافی از زمان انجام خدمت، ،هزینههاي دریافت خدمت ،تﻌداد مرتبه مراجﻌه ﺣضوري خدمت ﮔیرنده ،نحوه دسترسی
و زمانهاي دسترسی به خدمت و ﻛﻠیه جزئیات دیگر خدمت روي ﭘورتال ایﻦ شرﻛت به آدرس  www.yzrw.irقابﻞ
مﺸاهده می باشد.

•

خدمت ﮔیرنده در موارد اختالف با شرﻛت در خصوص ایﻦ خدمت ،میتواند به ﻛﻤیسیون رسیدﮔی به امور آبهاي زیرزمینی
مراجﻌه نﻤاید.

 .5هزینهها و ﭘرداختها:
توافقات مربوط به هزینهها و ﭘرداختها مطابق با هزینههاي اعالمی در ﭘورتال ایﻦ شرﻛت به آدرس  www.yzrw.irدر منوي
خدمات دستگاه ،بﺨش هزینه ها و تﻌرفه ها و هﻢ چنیﻦ در بﺨش میز خدمت اﻟکترونیﻚ ،خدمت صدور مجوز تغییر نوع مصرف آب
برداشتی از چاه مﺸﺨص شده است.

 .6دوره عﻤﻠکرد:
•

ایﻦ توافقنامه سطح خدمت تا اطالع ثانوي و ابالغ بﺨﺸنامههاي جدید از سوي سازمانهاي ذیصالح و تحت امضاي
رئیس هیت مدیره و مدیرعامﻞ شرﻛت سهامی آب منطقه اي یزد اعتبار دارد.

•

تا زمانی ﻛه مﺸترک ﭘایبند به تﻌهدات خود مطابق با قوانیﻦ و مقررات موضوعه و قراردادهاي فی مابیﻦ باشد ،ایﻦ توافق
ﭘابرجا خواهد بود.

 .7خاتﻤه توافقنامه:
خاتﻤه توافقنامه مطابق با شرایط ذﻛر شده در دوره عﻤﻠکرد میباشد.

