توافقنامه سطح خدمت "صدور مجوز الیروبی چاه"
 .1مقدمه:
اهداف توافقنامه :اطالعرسانی در رابطه با نحوه ارائه خدمت و مدت زمان الزم ،هزینه و سایر شرایط و ضوابط جهت صدور مجوز
الیروبی چاه میباشد.
تعريف خدمت صدور مجوز اليروبی چاه :در برخی موارد مﻤﻜﻦ است به دﻟﻴﻞ ﻋدم ﻟوﻟهﮔﺬاري ﻛامﻞ در چاه و یا ریزشی و ریز دانه
بودن جنﺲ زمﻴﻦ بﺨﺸی از ﻋﻤﻖﺣﻔاري شده ﻗﺒﻠی در چاه ﭘر شده باشد.الیروبی فرآیندي است ﻛه در آن رسوبات ریزشی از ﻛف چاه
خارج می ﮔردد .در ایﻦ فرآیند برﻋﻜﺲ ﻛف شﻜنی ،ﻋﻤﻖ افزایش نﻤی یابد(الیروبی شامﻞ افزایش ﻋﻤﻖ چاه نﻤی شودو ﺣداﻛثر تا مﻴزان
ﻋﻤﻖ مندرج در ﭘروانه ﻗﺒﻠی ﻗابﻠﻴت ﺣﻔر دارد ،).هدف از ایﻦ خدمت ،جﺒران ﻛاهش 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 شرﻛت به آدرس  www.yzrw.irو مراجعه به منوي خدمات
دستگاه ،بر روي ﭘﻴگﻴري خدمت ﻛﻠﻴک نﻤاید تا به صﻔحه مربوطه هدایت شود .هم چنﻴﻦ خدمت ﮔﻴرنده می تواند در ﭘورتال ایﻦ
شرﻛت با مراجعه به مﻴز خدمت اﻟﻜترونﻴک بر روي خدمت صدور مجوز الیروبی چاه ﻛﻠﻴک 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 اﻟﻜترونﻴﻜی ،ﭘﻴامک و مراجعه ﺣضوري صورت میﮔﻴرد.
بازبينی :توسط ﻛاربران( مﺸترک یا متقاضی ) و ﻛارشناسان شرﻛت آب منطقهاي استان یزد بصورت تعامﻠی و تراﻛنﺸی انجام میﭘﺬیرد.

 .2هدف:
اين بيانيه ،سطح توافﻖ دو جانﺒه در خصوص ایﻦ خدمت ،روشهاي نظارت و مسئوﻟﻴتهاي سازمانی را در صورت ﻟزوم مﺸﺨص
میﻛند.
هدف از ایﻦ توافقنامه ،توافﻖ در رابطه با ارائه با ﻛﻴﻔﻴت ایﻦ خدمت توسط شرﻛت آب منطقهاي استان یزد ،به مﺸتریان(ماﻟﻜﻴﻦ و
نﻤایندﮔان چاه ها) میباشد.

 .3مسئوﻟﻴت:
شرﻛت آب منطقه اي یزد داراي مسئوﻟﻴت تأمﻴﻦ آب مطﻠوب و ﭘایدار براي ﻛﻠﻴه ذینﻔعان است ﻛه در رابطه با ایﻦ خدمت مطابﻖ با
ﻗانون

توزیع

زیر مراجعه نﻤایﻴد.

ﻋادالنه

آب،

ارائه

میﮔردد.

جهت

مطاﻟعه

ﻗانون

می

توانﻴد

به

آدرس

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

 .4تعهدات متقابﻞ خدمتﮔﻴرنده و دستگاه اجرایی:
•

خدمت ﮔﻴرنده دریافت ایﻦ مجوز مﻜﻠف است مدارک خود را تنها از طریﻖ سامانهي خدمات اﻟﻜترونﻴﻜی /ﭘست /دفتر
ﭘﻴﺸﺨوان /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
مﻤﻜﻦ 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 ﻛافی از زمان انجام خدمت، ،هزینههاي دریافت خدمت ،تعداد مرتﺒه مراجعه ﺣضوري خدمت ﮔﻴرنده ،نحوه دسترسی
و زمانهاي دسترسی به خدمت و ﻛﻠﻴه جزئﻴات دیگر خدمت روي ﭘورتال ایﻦ شرﻛت به آدرس  www.yzrw.irﻗابﻞ
مﺸاهده می باشد.

•

خدمت ﮔﻴرنده در موارد اختالف با شرﻛت در خصوص ایﻦ خدمت ،میتواند به ﻛﻤﻴسﻴون رسﻴدﮔی به امور آبهاي زیرزمﻴنی
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 چنﻴﻦ در بﺨش مﻴز خدمت اﻟﻜترونﻴک ،خدمت صدور مجوز الیروبی چاه مﺸﺨص
شده است.

 .6دوره ﻋﻤﻠﻜرد:
•

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

•

تا زمانی ﻛه 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 ذﻛر شده در دوره ﻋﻤﻠﻜرد میباشد.

