
 

 " انشعاب ادغام یا آوری جمع "توافقنامه سطح خدمت 

 مقدمه-1

 انشعاب ادغام یا جمع آوریهزینه و سایر شرایط و ضوابط جهت  ،مالزي نحوه ارائه خدمت و مدت زمان ع رسانالاط :اهداف توافقنامه

 .به متقاضي مي باشد

آئین نامه  ۲-۲۴ند ملک دارای انشعاب با رعایت بند جمع آوری انشعابات اضافي ملک در صورت ادغام دو یا چ :تعریف خدمت

 )عملیات

گیرنده قرار مي  نام شماره پیگیری در اختیار خدمتعاتي به الپس از ثبت درخواست، قلم اط :ت با خدمت گیرندهالنحوه انجام تعام

 یا جمع آوریانتخاب زیر بخش  ت وبواسطه آن با ورود به پورتال شرکت و بخش میز خدم ،ت خدمتگیرد که تا پایان فرآیند دریاف

 .و شرایط درخواست خود آگاه شود تواند از مراحل گیرنده مي، بالمات پس از فروش انشعاب آب و فاضدر بخش خد انشعاب ادغام

 .های الکترونیکي، پیامک و مراجعه حضوری صورت مي گیرد روش درگاهه ب :دهي گزارش

تراکنشي انجام مي  ب استان لرستان بصورت تعاملي والو مامورین شرکت آب و فاض (مشترک یا متقاضي) توسط کاربرانبازبیني 

 .پذیرد

 :مه(یل اجراي توافقنالد)هدف -2

 لزوم مشخص مي این بیانیه، سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمت، روشهای نظارت و مسئولیتهای سازماني را در صورت 

 .کند

 .شود استان لرستان با کیفیت به مشتریان ارائه بالکت آب و فاضتوسط شر انشعاب ادغام یا جمع آوری•

شرکت آب و با  ت بعدی في مابینمالتعاو سهولت در  انشعاب ادغام یا جمع آوریخدمت افزایش آگاهي مشتریان از کم و کیف •

 .ب استان لرستانالفاض

 

 



 مسئولیت ها-3

دهد خدمت ارائه شده در توافقنامه سطح  استان لرستان اجازه ميالب این بخش، قوانین و مقرراتي را که به شرکت آب وفاض

شود که دستگاه چه مسئولیت قانوني در قبال مشترکین  کند. همچنین به صورت شفاف بیان مي خدمت را ارائه کند، مستند مي

 .متقاضي خدمت دارد 

 .ئه خدمت و تعریف آن توضیح داده شده استروند ارا البنامه عملیاتي شرکت های آب و فاض یینآ ۲-۴2بر اساس مفاد بند •

، وظیفه ی ایجاد و بهره برداری الباستان لرستان به استناد ماده یک قانون تشکیل شرکت های آب و فاض البشرکت آب و فاض•

ر عهده را ب استانمحدوده قانوني  در داخل البو همچنین جمع آوری و انتقال و تصفیه فاض استان تاسیسات مربوط به توزیع آب

 .دارد

 گیرنده و دستگاه اجرايی: تعهدات متقابل خدمت-4

 /دفتر پیشخوان /پست  /خدمت گیرنده دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه ی خدمات الکترونیکي•

 .مراجعه ی حضوری به واحدهای تابعه ی این دستگاه ارائه نماید

های این خدمت و تکمیل فرمها و تحویل آنها به این سازمان، متقاضي نتواند در موعد مقرر که  در صورتیکه پس از پرداخت هزینه•

مجاز به ابطال خدمت و دریافت هزینه خدمات اداری ارا ئه شده به  خود را دریافت نماید، شرکت آبفا باشد مجوز روز کاری مي ۲

، هزینه ی خدمت براساس تعرفه های مورد عمل در زمان جدید ر مراجعه ی بعدی خدمت گیرندهست دمشتری مي باشد. بدیهي ا

 .محاسبه و دریافت خواهد شد

ها و ارئه  اتي ، بررسي شرایط فني ، دریافت هزینهالعاط الماستان لرستان مسئول دریافت مدارک و اقالب شرکت آب و فاض•

 خدمت در کمترین زمان ممکن مي باشد

نجام تعهدات ا ، پرداخت هزینه ها ، ایجاد شرایط انجام خدمت در محل و اقالم اطالعاتيگیرنده مسئولیت ارائه مدارک و خدمت •

 .را بر عهده دارد البن و مقررات داخلي شرکت آب و فاضآتي برابر با قوانی

تعداد مرتبه ،  ینه های دریافت خدمتهزهي مشترکین از زمان انجام خدمت، ات کافي و آگاالعبرای ارائه اط :ات خدمت العاط•

بروی پورتال شرکت به آدرس  مراجعه حضوری متقاضي، نحوه دسترسي و زمانهای دسترسي به خدمت و کلیه جزئیات خدمت

abfa-lorestan.ir  به صورت دقیق و متعهدانه از سوی دستگاه ذکر شده است و خدمت گیرنده بایستي با مراجعه به این بخش

 .درخواست آگاهي کافي بدست آورد از خدمت مورد



ي بین شرکت و متقاضي یا مشترک ایجاد الفدر تمام مواردی که اختالب ین نامه عملیاتي شرکت های آب و فاضآی ۴-3طبق بند •

شود ، بر اساس قرارداد منعقده بین مشترک یا متقاضي، حکمیت با شورای سه نفره ای خواهد بود که توسط وزیر نیرو تعیین مي 

 .ود و طرفین مي توانند قبل از احاله موضوع به مراجع قضایي ، به شورای مذکور مراجعه نمایندش

 ها و پرداختها هزينه-5

 ] انشعاب ادغام یا آوری جمع [ي در بخش میز خدمت المهای اع ها و پرداختها مطابق با هزینه توافقات مربوط به هزینه

 دوره ي عملکرد-6

ت ئشنامه های جدید از سوی سازمانهای ذیصالح و تحت امضای رئیس هیخب الغع ثانوی و ابالتا اط این توافقنامه سطح خدمت

  .ب اعتبار داردالمدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاض

این توافق پابرجا  تا زماني که مشترک پایبند به تعهدات خود مطابق با قوانین و مقررات موضوعه و قراردادهای في مابین باشد

  .بودخواهد 

 خاتمه توافقنامه-7

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

 


