
 تارنما  در  خدمت  سطح توافق نامھ

  مقدمھ .1

  قابل توجھ بازدید کنندگان محترم

  را بھ اطالع میرساند : کھگیلویھ و بویراحمد خدمات پورتال شرکت سھامی آب منطقھ ای  بدینوسیلھ توافق نامھ سطح کلیھ

بھ امکان ثبت و پیگیری درخواستھا و شکایات شما  کھگیلویھ و بویراحمد تارنمای شرکت سھامی آب منطقھ ای  -١
در این قسمت شما میتوانید با . ارائھ نظرات و پیشنھادات" مجھز می باشد > منوی تماس با ما" گرامی از طریق متقاضیان

تماس برقرار نمایید و نتیجھ نظرات و پیشنھادت خود را روز ھفتھ   ٧حوزه ھای مختلف سازمان بھ صورت تمام وقت و در
  .یگیری پیام و پیشنھادات "، پیگیری نماییدپ  > منوی تماس با ما"  از طریق

  . برای ارتباط با ھر واحد از ایمیل واحد مورد نظر استفاده نمایید -٢

بھ محض ثبت درخواست، سعی می گردد در کوتاھترین زمان ممکن نتیجھ پیگیری درخواست مطرح شده بھ متقاضی  -٣
  .اعالم و در صورت لزوم، درخواست مراجعھ حضوری گردد

بصورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در  کھگیلویھ و بویراحمد تارنمای شرکت سھامی آب منطقھ ای  -٤
  .صورت بروز ھرگونھ اشکال و نقص فنی، بھ متقاضیان اطالع رسانی خواھدگردید

  .اطالعات خصوصی تکمیل کنندگان فرم ھای الکترونیکی، دراختیار عموم قرار نمی گیرد -٥

  ھدف .2

 با کیفیت ھرچھ  صدور مجوز تغییر نوع مصرف آب برداشتی از چاه ھدف از این توافقنامھ این است کھ خدمت
مورد توافق   ارائھ شده و  خدمت گیرندگان  بھ  کھگیلویھ و بویراحمد بھتر از طرف شرکت سھامی آب منطقھ ای 

  و رضایت آنھا قرار گیرد.
 ،ھای سازمانی را در ھای نظارت و مسئولیتروش این بیانیھ، سطح توافق دو جانبھ در خصوص این خدمت

  کند.صورت لزوم مشخص می

  مسئولیت .3

  کند کھ خدمت را بھ ترتیب زیر ارائھ نماید:موافقت می حمد کھگیلویھ و بویراحوزه ستادی آّب منطقھ ای  

(پرتال و سایت خبری و سامانھ ارسال  کھگیلویھ و بویراحمد ھای آّب منطقھ ای رسانی از طریق رسانھاطالع .5
  )پیامک

ھای صنعت آّب برای ھای صدور پروانھدارای مجوز ایجاد و اجرای سیاست کھگیلویھ و بویراحمد آّب منطقھ ای  .5
    باشد:عموم مردم است کھ مستندات آن بھ شرح ذیل می

 قانون توزیع عادالنھ آب  
 قانون تععین تکلیف چاه ھای فاقد پروانھ  
 انھدستور العمل اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه ھای فاقد پرو  
 آیین نامھ اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادالنھ ی آب  



    گیرنده و دستگاه اجرایی تعھدات متقابل خدمت .4

 .خدمت گیرنده موظف است اطالعات خواستھ شده را بھ درستی و بھ صورت صحیح ارائھ نماید  
  عدم دسترسی بھ خدمت در ساعات مورد نیاز در صورت نیاز بھ انجام عملیات تغییر و نگھداری کھ منجر بھ

  خواھد شد ارائھ کننده خدمت مراتب را از قبل اطالع رسانی خواھد نمود.

  ھاھا و پرداخت ھزینھ .5

 ھای دریافت این خدمت از طریق سامانھ بروز رسانی ،محاسبھ و صدور می شود.ھزینھ  

   

  دوره عملکرد .6

  گیرنده بوده و اگر بھ دالیل فنی نیاز بھ قطع خدمت وجود خدمتاین خدمات ھمیشھ و یھ صورت برخط در اختیار
  رسانی خواھد شد.داشتھ باشد بر روی صفحھ اصلی خدمت تاریخ و ساعت آن اطالع

  خاتمھ توافقنامھ .7

  تشخیص دھد ارائھ این خدمت باید براساس قوانین و   کھگیلویھ و بویراحمد در صورتیکھ آّب منطقھ ای
  رسانی خواھد شد.ھای رسمی این شرکت اطالعاین موضوع از طریق رسانھھای جدید متوقف گردد بخشنامھ

 


