
 

 

 

 شرکت آب و افضالب استان زید

 «تسویه حساب بدهی مشترکین آب و فاضالب»توافقنامه سطح خدمت 

 مقدمه .1

 يم يمتقاض بهتغییر کاربری انشعاب ط و ضوابط جهت ير شراينه و سايهز ،نحوه ارائه خدمت و مدت زمان الزم  ياطالع رسان :اهداف توافقنامه

 باشد.

ارائه صورتحساب قبل از پايان سیکل بر اساس شماره مصرف کنتور اعالم  :مشترکین آب و فاضالبتسویه حساب بدهی  ف خدمتیتعر

 شده توسط مشترک

که قرار مي گیرد رنده یار خدمت گیدر اخت یریگیبه نام شماره پ يقلم اطالعات ،پس از ثبت درخواست :رندهیگنحوه انجام تعامالت با خدمت

تسويه حساب بدهي ر بخش يز خدمت و انتخاب زیبواسطه آن خدمت با ورود به پورتال شرکت و بخش م ،افت خدمت يند دريان فرآيپا تا

 .دوش آگاهخود  ط درخواستياز مراحل و شراتواند  يمرنده یگ ، انشعاب آب و فاضالب خدمات پس از فروشدر بخش  مشترکین آب و فاضالب

 رد.یگ يصورت م یمراجعه حضورامک و ی، پيکیالکترون یروش درگاهها با یدهگزارش

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

 

 توافقنامه ( يل اجرای)دالهدف .2

 کند.يرا در صورت لزوم مشخص م يسازمان یهاتینظارت و مسئول یهان خدمت، روشي، سطح توافق دو جانبه در خصوص اهیانین بیا 

  هدف 

o شودارائه  ت به مشتريانیفیبا ک يزدتوسط شرکت آب و فاضالب استان  تسويه حساب بدهي مشترکین آب و فاضالب. 

o با ن یماب يف یو سهولت در تعامالت بعد تسويه حساب بدهي مشترکین آب و فاضالب خدمتف یان از کم و کيمشتر يش آگاهيافزا

  يزدب و فاضالب استان آشرکت 

 

 ها تیمسئول .3

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

  خدمت دارد. يدر قبال شهروند متقاض يت قانونیشود که دستگاه چه مسئوليان مین به صورت شفاف بیکند. همچنيمستند م

  ح داده شده است.یف آن توضيروند ارائه خدمت و تعر آب و فاضالب یها شرکت ياتین نامه عمليیبر اساس مفاد آ 

  جاد و يا یوظیفه  ،آب و فاضالب یل شرکت هایقانون تشکک يماده به استناد  يزدشرکت آب و فاضالب استان 

 یشهرها يه فاضالب شهرها در داخل محدوده قانونیو انتقال و تصف ین جمع آوریو همچن یع آب شهريسات مربوط به توزیتاس یبهره بردار

 .داردعهده  ربرا هر استان 

 

 : ییرنده و دستگاه اجرایگتعهدات متقابل خدمت .4

 مراجعه شخوان/ ی/ پست/ دفتر پيخدمات الکترونیک ی ق سامانهين مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طريافت ايدر خدمت گیرنده

 د.ين دستگاه ارائه نمايا یتابعه  یواحدهابه  یحضور ی



 

 

 روز  4نتواند در موعد مقرر که  ين سازمان، متقاضيها به ال آنيها و تحول فرمین خدمت و تکميا یهانهيکه پس از پرداخت هزیدر صورت

 يم یئه شده به مشترا ار ینه خدمات اداريافت هزيو درشرکت آبفا مجاز به ابطال خدمت د، يافت نمايباشد مجوز خود را دريم یکار

مورد عمل در زمان جديد محاسبه و دريافت  یخدمت براساس تعرفه ها یهزينه  ،خدمت گیرنده یبعد یاست 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 اطالعاتیمسئول خدمت گیرنده

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

 تعداد مرتبه مراجعه  ،افت خدمتيدر ینه هايهز،زمان انجام خدمت،  ن ازیمشترک يآگاهو  يارائه اطالعات کاف یبرا :اطالعات خدمت

آدرس  پورتال شرکت به یات خدمت برویه جزئیبه خدمت و کل يدسترس یهاو زمان ي، نحوه دسترسيمتقاض یحضور

www.abfayazd.ir با مراجعه به اين بخش از  ياست و خدمت گیرنده بايست دستگاه ذکر شده یق و متعهدانه از سویبه صورت دق

 بدست آورد. يکاف يخدمت مورد درخواست آگاه

  جاد شوديا مشترک اي ين شرکت و متقاضیب يکه اختالف یآب و فاضالب در تمام موارد یشرکت ها ياتین نامه عمليیآ 3-2طبق بند، 

شود و  ين مییرو تعیر نيخواهد بود که توسط وز یسه نفره ا یبا شورات یحکم ،يا متقاضين مشترک یمنعقده ب بر اساس قرارداد

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

 

 هاها و پرداختنهیهز .5

اطالع  ] حساب بدهي مشترکین آب و فاضالبتسويه  [ز خدمتیدر بخش م ياعالم یهانهيبق با هزاها مطها و پرداختنهيتوافقات مربوط به هز

 .شده استمشخص  www.abfayazd.irدر پورتال شرکت به آدرس  يرسان

 

 عملکردي دوره  .6

 ره و يت مدیس هیرئ یو تحت امضا صالحيذ یسازمانها ید از سويجد یمه هاابالغ بحشنا و یاطالع ثانون توافقنامه سطح خدمت تا يا

 اعتبار دارد.  آب و فاضالب رعامل شرکتيمد

 ن توافق پابرجا خواهد بود.ين باشد.ایماب يف ین و مقررات موضوعه و قراردادهایتعهدات 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 

 




