توافقنامه سطح خدمت "صدور مجوز کف شکنی چاه"
 .1مقدمه:
اهداف توافقنامه :اطالعرسانی در رابطه با نحوه ارائه خدمت و مدت زمان الزم ،هزینه و سایر شرایط و ضوابط جهت صدور مجوز کف
شکنی چاه میباشد.
تعريف خدمت صدور مجوز کف شکنی چاه :فرآیندي است که در آن ﻋﻤﻖ چاه فﻌﻠی (درج شده در ﭘروانه) ﭘﺲ از اخﺬ مجوز
افزایﺶ مییابد .هدف از این خدمت ،جﺒران کاهﺶ دبی برداشت تا ﺣد مجاز میباشد.
نحوه انجام تﻌامالت با خدمت گيرنده :ﭘﺲ از ثﺒت درخواست ،شﻤاره ﭘيگيري در اختيار خدمت گيرنده قرار می گيرد .خدمت
گيرنده تا ﭘایان فرآیند دریافت خدمت ،می تواند با ورود به ﭘورتال شرکت به آدرس  www.yzrw.irو مراجﻌه به منوي خدمات
دستگاه ،بر روي ﭘيگيري خدمت کﻠيک نﻤاید تا به صفحه مربوطه هدایت شود .هم چنين خدمت گيرنده می تواند در ﭘورتال این
شرکت با مراجﻌه به ميز خدمت الکترونيک بر روي خدمت صدور مجوز کف شکنی چاه کﻠيک و با انتخاب ﭘيگيري خدمت ،از مراﺣل
و شرایط درخواست خود آگاه یا مستقيﻤا آدرس  www.pkhadamat.yzrw.irدر مرورگر وارد نﻤاید تا به صفحه مربوط به ﭘيگيري
خدمات هدایت شود.
گزارش دهی :با روش درگاههاي الکترونيکی ،ﭘيامک و مراجﻌه ﺣضوري صورت میگيرد.
بازبينی :توسط کاربران( مشترک یا متقاضی ) و کارشناسان شرکت آب منطقهاي استان یزد بصورت تﻌامﻠی و تراکنشی انجام میﭘﺬیرد.

 .2هدف:
اين بيانيه ،سطح توافﻖ دو جانﺒه در خصوص این خدمت ،روشهاي نظارت و مسئوليتهاي سازمانی را در صورت لزوم مشخص
میکند.
هدف از این توافقنامه ،توافﻖ در رابطه با ارائه با کيفيت این خدمت توسط شرکت آب منطقهاي استان یزد ،به مشتریان(مالکين و
نﻤایندگان چاهها) میباشد.

 .3مسئوليت:
شرکت آب منطقه اي یزد داراي مسئوليت تأمين آب مطﻠوب و ﭘایدار براي کﻠيه ذینفﻌان است که در رابطه با این خدمت مطابﻖ با
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توزیع
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زیر مراجﻌه نﻤایيد.
http://www.qzrw.ir/uploaded_files/DCMS/Circulars_files/wrm_d452bc_1453353526.pdf

 .4تﻌهدات متقابل خدمتگيرنده و دستگاه اجرایی:
•

خدمت گيرنده دریافت این مجوز مکﻠف است مدارک خود را تنها از طریﻖ سامانهي خدمات الکترونيکی /ﭘست /دفتر
ﭘيشخوان /مراجﻌه ي ﺣضوري به واﺣدهاي تابﻌهي این دستگاه ارائه نﻤاید.

•

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

•

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

•

اطالﻋات کافی از زمان انجام خدمت، ،هزینههاي دریافت خدمت ،تﻌداد مرتﺒه مراجﻌه ﺣضوري خدمت گيرنده ،نحوه دسترسی
و زمانهاي دسترسی به خدمت و کﻠيه جزئيات دیگر خدمت روي ﭘورتال این شرکت به آدرس  www.yzrw.irقابل
مشاهده می باشد.

•

خدمت گيرنده در موارد اختالف با شرکت در خصوص این خدمت ،میتواند به کﻤيسيون رسيدگی به امور آبهاي زیرزمينی
مراجﻌه نﻤاید.

 .5هزینهها و ﭘرداختها:
توافقات مربوط به هزینهها و ﭘرداختها مطابﻖ با هزینههاي اﻋالمی در ﭘورتال این شرکت به آدرس  www.yzrw.irدر منوي
خدمات دستگاه ،بخﺶ هزینه ها و تﻌرفه ها و هم چنين در بخﺶ ميز خدمت الکترونيک ،خدمت صدور مجوز کف شکنی چاه مشخص
شده است.

 .6دوره ﻋﻤﻠکرد:
•

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

•

تا زمانی که مشترک ﭘایﺒند به تﻌهدات خود مطابﻖ با قوانين و مقررات موضوﻋه و قراردادهاي فی مابين باشد ،این توافﻖ
ﭘابرجا خواهد بود.

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

