توافقنامه سطح خدمت "صدور مجوز اصالح قدرت موتور و تغییر منصوبات چاه"
 .1مقدمه:
اهداف توافقنامه :اطالعرساني در رابطه با نحوه ارائه خدمت و مدت زمان الزم ،هزینه و سایر شرایط و ضوابط جهت صدور مجوز
اصالح قدرت موتور و تغییر منصوبات چاه ميباشد.
تعريف خدمت صدور مجوز اصالح قدرت موتور و تغییر منصوبات چاه :اﮔر قدرت نیرو محرﻛه جهت ﭘﻤﭙاژ و انﺘقال آب از چاه
به اراضي تحت شرب ﻛافي نﺒاشد و ﭘﻤﭙاژ با مﺸﻜﻞ مواجه ﮔردد ،ایﻦ فرآیند ﺛﺒت ميﮔردد .هدف از ایﻦ خدمت ،رفﻊ مﺸﻜﻞ ﭘﻤﭙاژ و
انﺘقال آب از چاه به اراضي تحت شرب ميباشد.
نحوه انجام تعامالت با خدمت ﮔیرنده :ﭘس از ﺛﺒت درخواست ،شﻤاره ﭘیگیري در اخﺘیار خدمت ﮔیرنده قرار مي ﮔیرد .خدمت
ﮔیرنده تا ﭘایان فرآیند دریافت خدمت ،مي تواند با ورود به ﭘورتال شرﻛت به آدرس  www.yzrw.irو مراجعه به منوي خدمات
دسﺘگاه ،بر روي ﭘیگیري خدمت ﻛلیک نﻤاید تا به صفحه مربوطه هدایت شود .هم چنیﻦ خدمت ﮔیرنده مي تواند در ﭘورتال ایﻦ
شرﻛت با مراجعه به میز خدمت الﻜﺘرونیک بر روي خدمت صدور مجوز اصالح قدرت موتور و تغییر منصوبات چاه ﻛلیک 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 دهي :با روش درﮔاههاي الﻜﺘرونیﻜي ،ﭘیامک و مراجعه حضوري صورت ميﮔیرد.
بازبیني :توسط ﻛاربران( مﺸﺘرک یا مﺘقاضي ) و ﻛارشناسان شرﻛت آب منطقهاي اسﺘان یزد بصورت تعاملي و تراﻛنﺸي انجام ميﭘذیرد.

 .2هدف:
اين بیانیه ،سطح توافق دو جانﺒه در خصوص ایﻦ خدمت ،روشهاي نظارت و مسئولیتهاي سازماني را در صورت لزوم مﺸخص
ميﻛند.
هدف از ایﻦ توافقنامه ،توافق در رابطه با ارائه با ﻛیفیت ایﻦ خدمت توسط شرﻛت آب منطقهاي اسﺘان یزد ،به مﺸﺘریان(مالﻜیﻦ چاهها)
ميباشد.

 .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 عادالنه آب ،ارائه ميﮔردد .جهت مطالعه قانون مي توانید به آدرس زیر مراجعه نﻤایید.
http://www.qzrw.ir/uploaded_files/DCMS/Circulars_files/wrm_d452bc_1453353526.pdf

 .4تعهدات مﺘقابﻞ خدمتﮔیرنده و دسﺘگاه اجرایي:
•

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

•

ایﻦ شرﻛت مسئول دریافت مدارک و اقالم اطالعاتي دریافت هزینهها ،بررسي شرایط فني و ارائه خدمات در ﻛﻤﺘریﻦ زمان
مﻤﻜﻦ مي باشد.

•

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

•

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

•

خدمت ﮔیرنده در موارد اخﺘالف با شرﻛت در خصوص ایﻦ خدمت ،ميتواند به ﻛﻤیسیون رسیدﮔي به امور آبهاي زیرزمیني
مراجعه نﻤاید.

 .5هزینهها و ﭘرداختها:
توافقات مربوط به هزینهها و ﭘرداختها مطابق با هزینههاي اعالمي 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 الﻜﺘرونیک ،خدمت صدور مجوز اصالح قدرت موتور و
تغییر منصوبات چاه مﺸخص شده است.

 .6دوره عﻤلﻜرد:
•

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

•

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

 .7خاتﻤه توافقنامه:
خاتﻤه توافقنامه مطابق با شرایط ذﻛر شده در دوره عﻤلﻜرد ميباشد.

