
 

صدور مجوز کف کنی، الیروبی، ادامه پیشکار، بغل بری،پینه "مت توافقنامه سطح خد

"برداری قنات و ...   

 :  مقدمه .1

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

 باشد. می بری،پینه برداری قنات و ...کنی، الیروبی، ادامه پیشکار، بغل  

صدور مجوز برای مواردی که :  صدور مجوز کف کنی، اليروبی، ادامه پیشکار، بغل بری،پینه برداری قنات و ... تعريف خدمت  

 در ذیل آمده است: 

 توجه به سوابق گذشتهکف شکنی: پایین بردن بستر قنات در عمق بیشتر یا اصالح شیب قنات به منظور جبران آبدهی قنوات با - 

چاه جدید برای قنات به منظور جبران آبدهی قنوات با توجه به    رحفر پیشکار: افزایش طول قنات از محل مادر چاه فعلی و ایجاد ماد - 

 گذشته  سوابق

 بغل بری: تغییر مسیر فعلی قنات و ایجاد یک مسیر جدید برای قنات- 

 در کف قنات که در هنگام حفر قنات قابل پاکسازی نبوده است. پینه برداری: رفع ناهمواری های طبیعی موجود- 

 هدف از این خدمت، جبران آبدهی قنوات با توجه به سوابق گذشته یا رفع موانع و ناهمواری های مسیر قنات می باشد. 

. خدمت می گیردشماره پیگیری در اختیار خدمت گیرنده قرار    ،: 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، می تواند با ورود به 

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

صدور مجوز کف کنی، الیروبی، ادامه پیشکار، بغل بری،پینه برداری قنات  میز خدمت الکترونیک بر روی خدمت  شرکت با مراجعه به  

 www.pkhadamat.yzrw.ir مستقیما آدرسیا  از مراحل و شرایط درخواست خود آگاه  اب پیگیری خدمت،  کلیک و با انتخ  و ... 

 مربوط به پیگیری خدمات هدایت شود. صفحهدر مرورگر وارد نماید تا به 

 .گیردمراجعه حضوری صورت میهای الکترونیکی، پیامک و با روش درگاه  :دهی  گزارش

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

 :  هدف .2

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

 . کند می

http://www.yzrw.ir/
http://www.pkhadamat.yzrw.ir/


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

 باشد.  می

 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 گیرنده تعهدات متقابل خدمت  .4

دریافت   • گیرنده  سامانهخدمت  طریق  از  تنها  را  خود  مدارک  است  مکلف  مجوز  دفتر  این  پست/  الکترونیکی/  خدمات  ی 

 . ی این دستگاه ارائه نماید پیشخوان/ 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

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

قابل      ir.yzrw.wwwآدرس    به   شرکت این    لتارپو  روی   خدمت دیگر    ت جزئیا  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

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

صدور مجوز کف کنی، الیروبی، ادامه    خدمت الکترونیک، خدمت  میز  بخشدر  خدمات دستگاه، بخش هزینه ها و تعرفه ها و هم چنین  

 . ستا هشد  مشخص پیشکار، بغل بری،پینه برداری قنات و ...

 : 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 سهامی  شرکت مدیرعامل و  همدیر هیت ئیسر

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
http://www.qzrw.ir/uploaded_files/DCMS/Circulars_files/wrm_d452bc_1453353526.pdf
http://www.yzrw.ir/
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  فقاتو  ینا،  باشد  مابین  فی  یهااردادقرو    موضوعه  راتمقرو    نیناقو  با  مطابق  دخو  اتتعهد  به  پایبند  کمشتر  که  مانیز  تا •

 . دبو  هداخو پابرجا

 : خاتمه توافقنامه .7

 . میباشد  دعملکردر دوره    هشد کرذ  یطاشر با مطابق فقنامهاتو خاتمه


