
  

  

 "صدور پروانه حفر چاه به جاي چاه"نامه سطح خدمت توافق

 مقدمه: .١

م، هزينه و ساير شرايط و لازرساني در رابطه با نحوه ارائه خدمت و مدت زمان  عطلاااهداف توافقنامه: 
   باشد چاه به جاي چاه مي ضوابط جهت صدور پروانه حفر

 كه چاه فعلي قابليت كف شكني نداشته باشد در صورتي تعريف خدمت صدور پروانه حفر چاه به جاي چاه:
عمق زياد، عدم آبدهي چاه در محل فعلي و يا وجود مكان بهتر جهت حفر چاه در  به علت مخروبه بودن،(

درخواست مي شود كه پس از  )تغيير محل چاه( جابجايي به جاي كف شكني، )اراضي تحت شرب و ...
جبران كاهش دبي برداشت  اهد شد. هدف از اين خدمت،صدور مجوز منجر به حفر چاه در محل جديد خو

  .تا حد مجاز مي باشد

ه يرندپس از ثبت درخواست، شماره پيگيري در اختيار خدمت گ ت با خدمت گيرنده:لانحوه انجام تعام
 گيرنده تا پايان فرآيند دريافت خدمت، مي تواند با ورود به پورتال شركت به آدرس قرار مي گيرد. خدمت

http://www.mzrw.ir تا دستگاه، بر روي پيگيري خدمت كليك نمايد  و مراجعه به منوي خدمات
 اجعه به ميزشركت با مر چنين خدمت گيرنده مي تواند در پورتال اينبه صفحه مربوطه هدايت شود. هم

خدمت الكترونيك بر روي خدمت صدور پروانه حفر چاه جديد كليك و با انتخاب پيگيري خدمت، از 
  شود.و شرايط درخواست خود آگاه  مراحل

 .گيرد هاي الكترونيكي، پيامك و مراجعه حضوري صورت مي با روش درگاه گزارش دهي:

صورت ه ب مازندراناي استان  و كارشناسان شركت آب منطقه) مشترك يا متقاضي( توسط كاربران ازبيني:ب
 .پذيرد تعاملي و تراكنشي انجام مي

هاي  اين بيانيه، سطح توافق دو جانبه در خصوص اين خدمت، روش هاي نظارت و مسئوليت :فهد
هدف از اين توافقنامه، توافق در رابطه با ارائه با كيفيت اين  د.كن مي اني را در صورت لزوم مشخصسازم

تأمين آب براي مصارف  متقاضيان( ، به مشتريانمازندراناي استان  خدمت توسط شركت آب منطقه
  د.باش مي) ب شهريلاب روستايي، آب و فاضلاصنعت و خدمات، آب و فاض

  :بل خدمت گيرنده و دستگاه اجراييتعهدات متقا

ي خدمات  خدمت گيرنده دريافت اين مجوز مكلف است مدارك خود را تنها از طريق سامانه -
 .ي اين دستگاه ارائه نمايدا پيشخوان/ مراجعه ي حضوري به واحدهاي تابعه الكترونيكي/ پست/ دفتر

 



ها، بررسي شرايط فني و ارائه  هدريافت هزين اقلام اطلاعاتياين شركت مسئول دريافت مدارك و  -
 .ممكن مي باشد خدمات در كمترين زمان

ها، ايجاد شرايط انجام خدمت  ، پرداخت هزينهطلاعاتيا اقلامخدمت گيرنده مسئوليت ارائه مدارك و ا -
 .قوانين و مقررات را بر عهده دار آتي برابر با در محل و انجام تعهدات

ري خدمت فت خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضوهاي دريا هزينهت، عات كافي از زمان انجام خدملااط  -
هاي دسترسي به خدمت و كليه جزئيات ديگر خدمت روي پورتال  و زمان گيرنده، نحوه دسترسي

 د.مشاهده مي باش قابل http://www.mzrw.ir اين شركت به آدرس

يسيون رسيدگي تواند به كم با شركت در خصوص اين خدمت، مي اختلافخدمت گيرنده در موارد   -
 د.مراجعه نماي هاي زيرزميني به امور آب

   :هزينه ها و پرداخت ها

   در پورتال اين شركت به آدرس اعلاميهاي  ها مطابق با هزينه ختتوافقات مربوط به هزينهها و پردا

http://www.mzrw.ir خدمات دستگاه، بخش هزينه ها و تعرفه ها و هم چنين در بخش  در منوي
 .شده است ميز خدمت الكترونيك، خدمت صدور پروانه حفر چاه جديد مشخص

  د:ردوره عملك

صالح و  هاي ذي هاي جديد از سوي سازمان بخشنامه ابلاغثانوي و اطلاع اين توافقنامه سطح خدمت تا  
تا و   اعتبار دارد مازندرانعامل شركت سهامي آب منطقه اي يت مديره و مديريرئيس ه تحت امضاي

زماني كه مشترك پايبند به تعهدات خود مطابق با قوانين و مقررات موضوعه و قراردادهاي في مابين 
  .پابرجا خواهد بود باشد، اين توافق

   :خاتمه توافقنامه

  . باشد خاتمه توافقنامه مطابق با شرايط ذ كر شده در دوره عملكرد مي

 


