
 

 شرکت آب و افضالب استان زید

 «انشعاب آب يواگذار»توافقنامه سطح خدمت 

 مقدمه .1

 يم يمتقاض به انشعاب آب يواگذارط و ضوابط جهت ير شراينه و سايهز ،نحوه ارائه خدمت و مدت زمان الزم  ياطالع رسان :اهداف توافقنامه

 باشد.

توسط انشعاب آب  يفراهم نمودن امکان برداشت و استفاده آب از شبکه آبرساندر دسترس قراردادن و  :انشعاب آب يواگذار ف خدمتيتعر

ت استفاده ين ظرفينکه مشترک از ايل( اعم از ايت مناسب )در نقطه تحويفيت مشخص و فشار مقرر و کي)کنتور( با ظرف يريل اندازه گيو وسا

 ( شرکت ياتين نامه عملييآ 4-25 يال 4-23د. ) بر اساس مفاد بند يا ننمايد ينما

که قرار مي گيرد رنده يار خدمت گيدر اخت يريگيبه نام شماره پ يقلم اطالعات ،پس از ثبت درخواست :رندهيگنحوه انجام تعامالت با خدمت

انشعاب آب در بخش  يواگذارر بخش يز خدمت و انتخاب زيبواسطه آن خدمت با ورود به پورتال شرکت و بخش م ،افت خدمت يند دريان فرآيپا تا

 .دوش آگاهخود  ط درخواستياز مراحل و شراتواند  يمرنده يگ ، انشعاب آب و فاضالب يواگذار

 رد.يگ يصورت م يامک و مراجعه حضوري، پيکيالکترون يروش درگاهها با يدهگزارش

 پذيرد. يانجام م يو تراکنش يبصورت تعامل يزدو فاضالب استان  بن شرکت آيو مامور ( يا متقاضي) مشترک کاربرانتوسط  ينيبازب

 

 توافقنامه ( يل اجراي)دالهدف .2

 کند.يرا در صورت لزوم مشخص م يسازمان يهاتينظارت و مسئول يهان خدمت، روشي، سطح توافق دو جانبه در خصوص اهيانين بيا 

  هدف 

o مشتريان تحويل شودت به يفيبا کيزد توسط شرکت آب و فاضالب استان  انشعاب آب يواگذار خدمت. 

o ب و فاضالب آشرکت با ن يماب يف يو سهولت در تعامالت بعدانشعاب آب  يواگذار خدمتف يان از کم و کيمشتر يش آگاهيافزا

  يزداستان 

 

 ها تيمسئول .3

سطح خدمت را ارائه کند، دهد خدمت ارائه شده در توافقنامه ياجازه م يزدشرکت آب وفاضالب استان را که به  ين و مقرراتين بخش، قوانيا

  خدمت دارد. يدر قبال شهروند متقاض يت قانونيشود که دستگاه چه مسئوليان مين به صورت شفاف بيکند. همچنيمستند م

   ح داده شده است.يف آن توضيروند ارائه خدمت و تعر آب و فاضالب يها شرکت ياتين نامه عملييآ 4-25 يال 4-23بر اساس مفاد بند 

  جاد و يا يوظيفه  ،آب و فاضالب يل شرکت هايقانون تشکک يماده به استناد  يزدشرکت آب و فاضالب استان 

 يشهرها يه فاضالب شهرها در داخل محدوده قانونيو انتقال و تصف ين جمع آوريو همچن يع آب شهريسات مربوط به توزيتاس يبهره بردار

 .داردعهده  ربرا هر استان 

 

 : ييرنده و دستگاه اجرايگخدمت تعهدات متقابل .4

 مراجعه شخوان/ ي/ پست/ دفتر پيخدمات الکترونيک ي ق سامانهين مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طريافت ايدر خدمت گيرنده

 د.ين دستگاه ارائه نمايا يتابعه  يواحدهابه  يحضور ي



 روز  4نتواند در موعد مقرر که  ين سازمان، متقاضيها به ال آنيو تحوها ل فرمين خدمت و تکميا يهانهيکه پس از پرداخت هزيدر صورت

 يم يئه شده به مشترا ار ينه خدمات اداريافت هزيشرکت آبفا مجاز به ابطال خدمت و درد، يافت نمايباشد مجوز خود را دريم يکار

مورد عمل در زمان جديد محاسبه و دريافت  يخدمت براساس تعرفه ها يهزينه  ،خدمت گيرنده يبعد ياست در مراجعه  يبديه باشد.

 خواهد شد.

  نه ها و ارئه خدمت در يافت هزيدر ،يط فنيشرا يبررس ،يافت مدارک و اقالم اطالعاتيمسئول در يزدشرکت آب و فاضالب استان

 باشد ين زمان ممکن ميکمتر

 برابر  يط انجام خدمت در محل و انجام تعهدات آتيجاد شرايا ،نه هايپرداخت هز ،يت ارائه مدارک و اقالم اطالعاتيمسئول خدمت گيرنده

 شرکت آب و فاضالب را بر عهده دارد. ين و مقررات داخليبا قوان

 تعداد مرتبه مراجعه  ،افت خدمتيدر ينه هايهز،زمان انجام خدمت،  ن ازيمشترک يآگاه و يارائه اطالعات کاف يبرا :اطالعات خدمت

آدرس  پورتال شرکت به يات خدمت برويه جزئيبه خدمت و کل يدسترس يهاو زمان ي، نحوه دسترسيمتقاض يحضور

www.abfayazd.ir با مراجعه به اين بخش از  يدستگاه ذکر شده است و خدمت گيرنده بايست يق و متعهدانه از سويبه صورت دق

 بدست آورد. يکاف يخدمت مورد درخواست آگاه

  جاد شوديا مشترک اي ين شرکت و متقاضيب يکه اختالف يآب و فاضالب در تمام موارد يشرکت ها ياتين نامه عملييآ 3-2طبق بند، 

شود و  ين مييرو تعير نيخواهد بود که توسط وز يسه نفره ا يت با شورايحکم ،يا متقاضين مشترک يمنعقده ب بر اساس قرارداد

 ند.يمذکور مراجعه نما يبه شورا ،ييتوانند قبل از احاله موضوع به مراجع قضا ين ميطرف

 

 هاها و پرداختنهيهز .5

در پورتال شرکت به  ياطالع رسان] انشعاب آب يواگذار[ ز خدمتيدر بخش م ياعالم يهانهيبق با هزاها مطها و پرداختنهيتوافقات مربوط به هز

 .استشده مشخص  www.abfayazd.irآدرس 

 

 عملکردي دوره  .6

 ره و يت مديس هيرئ يو تحت امضا صالحيذ يسازمانها يد از سويجد يابالغ بحشنا مه ها و ياطالع ثانون توافقنامه سطح خدمت تا يا

 اعتبار دارد.  آب و فاضالب رعامل شرکتيمد

 ن توافق پابرجا خواهد بود.ين باشد.ايماب يف يقراردادهان و مقررات موضوعه و يتعهدات خود مطابق با قوانبه بند يکه مشترک پا يتا زمان 

 

 خاتمه توافقنامه .7

 باشد. يط ذکر شده در دوره عملکرد ميخاتمه توافقنامه مطابق با شرا 

 




