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قدمهم .1

 ه :توافقناماهداف 

 خدمت مورد اشاره بهتغییر هزينه و ساير شرايط و ضوابط جهت  ,رساني نحوه ارائه خدمت و مدت زمان لازم اطلاع 

.متقاضي مي باشد

 :تعريف خدمت

بر اساس چارچوب ضوابط و مقررات شرکت تعیین مي گردد. خدمت فوق

 : هبا خدمت گیرند نحوه انجام تعاملات

رآيند گیرنده قرار مي گیرد که تا پايان ف پس از ثبت درخواست ، قلم اطلاعاتي به نام شماره پیگیري در اختیار خدمت 

در  مربوطهاسطه آن خدمت با ورود به پورتال شرکت و بخش میز خدمت و انتخاب زير بخش بو ،دريافت خدمت 

.گیرنده مي تواند از مراحل و شرايط درخواست خود آگاه شود، خدمات پس از واگذاري انشعاب آب و فاضلاب

  : دهي گزارش

.با روش درگاههاي الکترونیکي، پیامک و مراجعه حضوري صورت مي گیرد

بازبینی   :
توسط کاربران(مشترك یا متقاضی) و مامورین شرکت آب و فاضالب استان مازندران بصورت تعاملی و تراکنشی 

.دانجام مي پذير

:  ( توافقنامه دلايل اجراي)هدف .2

 رد را سازماني  مسئولیتهاي و نظارت  روشهاي  خدمت، اين خصوص در  جانبه  دو  توافق  سطح  بیانیه،  اين

.کند مي مشخص لزوم صورت

هدف : 
این خدمت توسط  شرکت  آب  و  فاضالب استان مازندران با کیفیت به مشتریان تحویل شود و افزایش  

آگاهی مشتریان از کم وکیف ارائه خدمات و سهولت در تعامالت بعدي فی مابین با شرکت آب و فاضالب استان 
مازندران 



3. مسئولیت ها 
این  بخش،  قوانین  و  مقرراتی  را  که  به  شرکت  آب  وفاضالب استان اجازه  میدهد  خدمت  ارائه  شده در 
توافقنامه سطح خدمت را ارائه  کند، مستند  می نماید. همچنین به صورت شفاف بیان  می شود که  دستگاه چه  

مسئولیت قانونی در قبال شهروند متقاضی خدمت دارد.  بر اساس مفاد بند 4-11 آیین نامه عملیاتی شرکت هاي آب و 
فاضالب روند ارائه خدمت و تعریف آن توضیح داده شده است. 

شرکت آب و فاضالب استان تهران به استناد ماده یک قانون تشکیل شرکت هاي آب و فاضالب، وظیفه ي  ایجاد  و  
بهره برداري تاسیسات مربوط به توزیع آب شهري و همچنین جمع آوري و انتقال و تصفیه فاضالب شهرها در داخل

 محدوده قانونی شهرهاي هر استان را بر عهده دارد.

  : اجرايي دستگاه گیرنده و خدمت متقابل تعهدات

 /يالکترونیک  خدمات  ي  سامانه  طريق  از  تنها  را  خود  مدارک  است  مکلف  مجوز  اين  دريافت  گیرنده  خدمت 

 .نمايد ارائه دستگاه اين ي تابعه واحدهاي به حضوري ي مراجعه/پیشخوان دفتر

  سازمان،  اين  به  آنها  تحويل  و  فرمها  تکمیل  و  خدمت  اين  هاي  هزينه  پرداخت  از  پس  که صورتي در

 ماتخد هزينه دريافت و خدمت ابطال به مجاز آبفا شرکت نمايد، دريافت را خود وزمج مقرر موعد در نتواند متقاضي

 براساس خدمت ي هزينه ، گیرنده خدمت بعدي ي مراجعه در است بديهي. باشد مي مشتري به شده ئه ارا اداري

  .شد خواهد دريافت و محاسبه جديد زمان در عمل مورد هاي تعرفه

 و  شرکت  اختلافي بین  که  مواردي  تمام  فاضلاب در  و  آب  هاي  شرکت  عملیاتي  نامه  آيین 1-3  بند  طبق

 اي نفره هس شوراي با حکمیت متقاضي، يا مشترک بین منعقده قرارداد اساس بر ، شود ايجاد مشترک يا متقاضي

 شوراي به ، قضايي مراجع به موضوع احاله از قبل توانند مي طرفین و شود مي تعیین نیرو وزير توسط که بود خواهد

مذکور مراجعه نمایند شرکت آب و فاضالب استان مازندران مسئول دریافت مدارك و اقالم اطالعاتی، بررسی  
شرایط  فنی، دریافت هزینه ها و ارائه خدمت در کمترین زمان ممکن می باشد خدمت گیرنده مسئولیت ارائه  

مدارك و اقالم اطالعاتی  پرداخت  هزینه ها، ایجاد  شرایط  انجام  خدمت در محل و انجام تعهدات آتی برابر با 
قوانین و مقررات داخلی شرکت آب و فاضالب را بر عهده دارد.

  :  خدمت اطلاعات

 مراجعه مرتبه تعداد، خدمت دريافت هاي هزينه خدمت، انجام زمان از مشترکین آگاهي و کافي اطلاعات ارائه براي

  به  تشرک  پورتال  بروي  خدمت جزئیات کلیه و خدمت به دسترسي زمانهاي و دسترسي نحوه متقاضي، حضوري



آدرس https://www.abfa-mz.ir  به صورت دقیق و متعهدانه از سوي دستگاه ذکر شده است و خدمت  
گیرنده  بایستی با مراجعه به این  بخش از خدمت مورد درخواست آگاهی کافی بدست آورد. 

:  پرداختها و ها زينهه .4

 ، قسمت اطلاع رساني خدمت میز بخش در اعلامي هاي هزينه با مطابق پرداختها و ها هزينه به مربوط توافقات

. است شده مشخص

:  عملکرد ي دوره .5

 تحت و ذيصلاح  سازمانهاي  سوي  از  جديد  هاي  بخشنامه ابلاغ  و  ثانوي اطلاع  تا  خدمت  سطح  توافقنامه  اين

  تعهدات  به  پايبند  مشترک  که  زماني  تا .دارد اعتبار فاضلاب و آب شرکت مديرعامل و مديره هیت رئیس امضاي

.بود خواهد پابرجا توافق اين باشد مابین  في  قراردادهاي  و  موضوعه  مقررات  و  قوانین  با  مطابق  خود

 : توافقنامه خاتمه .6

.باشد مي عملکرد دوره در شده ذکر شرايط با مطابق توافقنامه خاتمه

http://mizkhedmat.tpww.ir/

