تفاهم نامه ارائه خدمات شرکت آب و فاضالب اهواز در دفاتر پیشخوان دولت
به منظور اجراي مصوبات شوراي عالي اداري و در راستاي كاهش مراجعات مررد بره ادارات و سرانماا هراي دولتري و ا راد
تسهيالت براي شهرونداا و اجرراي مراد  46قرانوا برنامره جرن و توسرعه جيهروري اسرالمي ا رراا و تصرو م نامره شريار
 42401/61116مورخ  89/03/18تحت عنواا آ ين نامه ا اد و بهر برداري ان دفاتر خدمات جيشخواا خدمات دولت و بخش
عيومي غير دولتي ،تفاهو نامه حاضرفي مابين شركت آب و فاضالب اهوان و دفتر جيشخواا دولت داراي م ون شيار -------
به نيا ندگي  ---------------داراي كرد میري  ------------واقر در-----------------------------------------
بعنواا م ري درگا خدمات الكترونيك  ،كه ان ا ن جس در ا ن تفاهو نامه اختصاراً شركت آبفا ودفتر جيشخواا ناميد خواهند
شد منعقد گرد د وطرفين میز به رعا ت مفاد آا ميباشند .
تعاريف :
 -1شركت :منظور شركت آب و فاضالب اهوان است .
 -2دفتر :منظور دفتر جيشخواا دولت طرف د گر تفاهو نامه شركت آب و فاضالب اهوان مي باشد .
 -3كار گرو  :منظور كار گرو هياهنگي دفاتر جيشخواا در استاا خونستاا مي باشد .

ماده يك موضوع تفاهم نامه عبارت است از :
اجراي خدمات امور مشتركين و خدمات جس ان فروش شركت آبفا در دفاتر جيشخواا شهرستاا اهوان مطابق با ليست جيوست .
 – 1-1قبول اسناد و مدارك الن  ،مييزي و كنترل اسناد مربوطه جهت اشتراك جذ ري ،افرزا ش ررفيرت  ،نصرم انشرعاب و
سا ر خدمات قابل ارائه ان متقاضياا آب و فاضالب و در افت هز نه هاي مربوطه مطابق آئين نامه ها و تعرفه هاي آبفاي اهوان .
 -2-1جس ان مطابقت اسناد ارجاعي كه ان طرف متقاضي /مشترك تحو ل شد اسرت و هيچنرين بررسري نهرا ي و تشركيل
جروند نسبت به اسكن كیيه اسناد الن اقدا نيود و جروند ها را تا ساعت  9صبح 2رون بعد توسط نيا ند دفترر جيشرخواا
كه قبالً معرفي شد است به امور مشتركين منطقه شركت آب و فاضالب اهوان تحو ل نيا د .
 -3-1كیيه مسئوليت هاي مربوط به كنترل اسناد و مطابقت آنها با اصل در مواردي كه رونوشت در جروند مري مانرد و احرران
هو ت مالك  /مرالكين  ،كنتررل آدر

،در افرت هز نره اشرتراك  ،نگهرداري  ،كالسره بنردي و ارسرال ان نمراا تحو رل بره

دفترجيشخواا تا ارسال به شركت آبفا بعهد دفترجيشخواا مي باشد  .هيچنين جاسخگو ي و مسئوليت جذ ري در خصوص عد
كنترل مراحل فوق و مطابقت و ا مفقود شدا سوابق و غير تياماً بعهد دفترجيشخواا مي باشد .
ماده دو – اسناد و مدارک
ا ن تفاهونامه شامل اسناد و مدارك ن ر است :

الف) تفاهو نامه حاضر
ب) جيوست ها
پیوست شماره  :1شرا ط كیي و تعهدات طرفين تفاهو نامه
پیوست شماره  :2كارمزد و شرح خدمات قابل ان ا
پیوست شماره  :3ليست هز نه ارائه خدمات به مشتركين طبق مصوبه هيات مد ر شركت آبفا
پیوست شماره  :4دستورالعيل اجرائي دفاتر جيشخواا دولت
پیوست شماره  :5فرمهاي عيیياتي مربوطه
ج) اسناد تكييیي كه حين اجراي كار به دفتر ابالغ مي گردد نيز جزء اسناد و مدارك تفاهونامه به شيار ميآ د .ا ن اسناد با د
در چهار چوب مدارك تفاهونامه تهيه و ميكن است به صورت مشخصات فني ،نقشه ،دستور كار و ا صورتي یس باشد.
ماده سه  -نماينده طرفین قرار داد :
طرفين تفاهو نامه (دفتر جيشخواا دولت و شركت آبفا) جهت هياهنگي الن در اجراي مواد تفاهو نامه نيا ندگاا دائيي خود
را كتباً به طرف د گر معرفي خواهند نيود .
ماده چهار– مدت اجراي تفاهم نامه :
مدت تفاهو نامه ان تار خ  95/03/20لغا ت  96/03/20به مدت ك سال شيسي مي باشد و تا نماني كه مراتم خاتيه ا فسخ
تفاهو نامه ان طرف شركت آبفا و ا انصراف ان ادامه فعاليت ان سوي دارند جروانه اعال نشد موضوع تفاهو نامه ادامه دارد كره
در صورت عد درخواست كتبي جهت فسخ تفاهو نامه به مدت كسال د گر تيد د شد تیقري مري گرردد  .دفترر جيشرخواا
متعهد است هيزماا با ابالغ تفاهو نامه نسبت به ت هيز دفتر به منظور شروع عيیيرات موضروع تفراهو نامره اقردا نيا رد و
آمادگي و امكانات الن و ضروري را جهت ارائه خدمات موضوع تفاهو نامه بطور كامل داشته باشد .هيزماا با ابالغ ا ن تفراهو
نامه  ،تفاهو نامه هاي قبیي ان درجه اعتبار ساقط مي گردد.
تبصره  :1شش ماهه اول مدت تفاهونامه بصورت آنما شي بود و در صورت رضا ت شركت آبفاان نحو عيیكرد دفتر جيشخواا
مدت نماا باقي ماند تفاهو نامه منطبق با محتواي تفاهو نامه ادامه خواهد افت و در صورت عد رضا ت شركت آبفا ان نحو
عيیكرد ،تفراهو نرامه در جا اا دور آنما شي خاتيه مي جذ رد و دفتر جيشخواا حق هرگونه اعتراض را به كیيه مراج قضا ي
و اداري ذ صالح ان خود سیم و ساقط مي نيا د.
تبصره  :2به محض لغو جروانه تاسيس دفتر جيشخواا بنا به هر دليیي  ،تفاهو نامه خاتيه افتره تیقري خواهرد شرد و دارنرد
جروانه مورف است در سر تر ن نماا مراتم را اعال و تسو ه امور مربوطه به موضوع تفاهو نامه را به ان ا رساند.

تبصره  :3در صورت رضا ت كامل شركت آبفا ان ارائه خدمات موضوع تفاهو نامه و ان ا امور محوله به نحو احسن توسط دفتر
جيشخواا ،در صورت استقرار داشتن و اعتبار جروانه دفتر جيشخواا مزبور با شرا ط و مقرراتي كه مد نظر شركت آبفا مي باشرد
امكاا تيد د تفاهو نامه ان ا ن بابت متصور مي باشد.
ماده پنج – محدوده اجراي تفاهم نامه :
محدود جغرافيا ي تفاهو نامه درسطح شهرستاا اهوان و شهرهاي و س  ،شيباا  ،مالثاني  ،كاروا و حييد ه ان طر رق دفراتر
جيشخواا خدمات دولت مي باشد .
ماده شش – کارمزد و تعرفه :
تعرفه قابل وصول ارائه خدمات دفتر ان اشخاص حقيقي وحقوقي خدمات گيرند براسا

مصوبه كرارگرو دفراتر جيشرخواا در

استانداري هرساله تعيين و توسط شركت آبفا ابالغ مي گردد .
تبصره  : 1هز نه اجراي كیيه خدمات تفاهو نامه مطابق با تعرفه ارائه خدمات شركت آبفا (جيوست شيار  )2به عهد متقاضي/
مشترك مي باشد  .كیيه مبالغ مربوط به ارائه خدمات شركت آبفرا مري با سرت توسرط دفترر جيشرخواا بصرورت الكترونيكري
(ا نترنت  )ATM، POS،ان مشترك اخذ و مستقييا به حسابهاي شركت آبفا وار ز گردد و دفتر حرق نردارد برا ا راد حسراب
واسط مبالغ را به حساب شركت آبفا وار ز نيا د .
تبصره  : 2كارمزد خدمات الكترونيك  ،مطابق جدول شيار ك جيوست مي باشد كره رسسراً توسرط دفاترجيشرخواا خردمات
دولت ان متقاضي /مشترك در افت مي گردد .
تبصر  : 3مبیغ ماليات بر ارنش افزود هز نه ها ي كه با ستي در اناي ارا ه خدمت بره مشرترك جرداخرت گرردد  ،بره عهرد
متقاضي/مشترك مي باشد.
ماده هفت– نظارت براجراي کار:
نظارت عاليه بر اجراي تعهدات دفتر به عهد مد راا مناطق ششگانه شركت آب و فاضالب خواهد بود و طرف قرارداد با د كیيه
اولو تها و نقطه نظرات دستگا نظارت را در محل كار در نظر گرفته و بر اسا

آا خدمات ا ن تفاهو نامه را ان ا دهد .

ماده هشت – تضمین حسن انجام تعهدات:
دفتر مكیف است نسبت به ارائره بييره نامره جرام مسرئوليت دارنردگاا جروانره دفترر جيشرخواا دولرت موضروع تفراهونامره
شيار  10926مورخ  89/12/01معاونت توسعه مد ر ت و سرما ه انساني ر است جيهوري كه داراي اعتبار باشد را بره شرركت

آبفا تحو ل و در صورت لزو نسبت به تيد د آا در موعد مقرر اقدا نيا د .ابالغ تفاهو نامه منوط به ارا ره بييره نامره معتبرر
مذكور مي باشد.
تبصره  :1چنانچه دفتر در اثر تخیف ان مفاد مندرجات دستورالعيل هاي اجرا ي  ،خسارتي به كار فرما ،مشتركين ا مشرتر اا
وارد نيا د ودر مهیت مقرر نسبت به جرداخت خسارت اقدا نكند .شركت آبفامي تواند اقدامات قانوني در خصوص تضيين ان ا
كار را بكار ببرد و ان ا ن حيث دفتر حق هيچ گونه اعتراض در محاكو قضا ي و اداري را نخواهد داشت.
تبصره  :2در صورت اختالف در خصوص ميزاا خسارت تعيين و برداشت شد ان سوي شركت آبفا موضوع ان طر ق كار گررو
استاني دفاتر جيشخواا دولت و نيا ندگاا شركت آبفا با صالحيت تصييو گيري قابل جيگيري بود و تصيييات متخذ مد نظر
شركت آبفا قرار خواهد گرفت.
تبصره  :3در صورتي كه ضيانتنامه حسن ان ا تعهدات تكافوي جبراا خسارت وارد ننيا د ،ان طر ق مراج قضا ي جيگيري
قانوني به عيل خواهد آمد.
ماده نه – فسخ تفاهم نامه:
بانرساا شركت در راستاي طرح تكر و ارباب رجوع و صحت ان ا كار  ،در مدت تفاهو نامه بدوا اطالع قبیي ان دفتر باند د و
درصورت مشاهد اشكال  ،مراتم را به دفتر اعال مي نيا ند  .دفتر مكیف است حداكثر ررف مدت  24ساعت نسبت بره رفر
اشكال اقدا و مراتم را كتباً به شركت اعال نيا د .بد هي است درصورت عد برطرف نيودا اشكاالت  ،شركت اختيارخاتيه و
فسخ تفاهو نامه راخواهد داشت .در صورت فسخ تفاهونامه عالو بر ضبط تضيين ان ا تعهدات با تشرخي

دسرتگا نظرارت

كیيه خسارت هاي وارد به شركت آبفا ان دفتر اخذ و درصورت لزو ان طر ق مراج قضا ي اقدامات الن نيز ان ا خواهد شد .
شركت آبفا مي تواند در صورت تحقق هر ك ان موارد ذ ل تفاهونامه را فسخ نيا د :
 -1تصييو اعضا و سهامداراا مبني بر انحالل .
 -2در صورت انقضا مدت دفتر و عد تيد د آا .
 -3ورشكستگي سهامداراا دفتر .
 -4صدور حكو قطعي دادگا .
 -5در صورتي كه جروانه دفتر با توجه به حصول شرا ط مندرج در مفاد آ ين نامه هاي مربوط لغو شد باشد .
 -6هرگا با توجه به گزارش بانرساا شركت آبفا ا سا ر مراج ذ صالح و تشخي

شركت آبفا ،دفتر به تعهرردات خررود

عيل ننيا رد و ا كيفيت خردمرات ارائره شرد مطابق مفراد تفاهونامه ،دستورالعيیهاي اجرا ي و جيوستهاي آا نباشد .
 -7هرگا براي شركت آبفا محرن شود كه مدارك و اسناد ارائه شد جعیي بود و خالف واق باشد .
 -8عد توجه و ا عد ان ا دستورات دستگا نظارت براي اصالح كارهاي معيوب .
 -9عد رعا ت مراتم محرمانه بودا اسناد و مدارك و فاش كردا اطالعات شركت آبفا به غير .

 -10بدوا سرجرست گذاشتن ا تعطيل كردا دفتر ،بدوا اجان و هياهنگي با شركت آبفا .
 -11بكارگيري جرسنل شركت آبفا به منظور ان ا و اجراي موضوع تفاهونامه (مگربه تشخي

و صالحد د شركت آبفا) .

 -12در افت وجه نقد ان مشرك /متقاضي بابت هز نه ارا ه خدمات توسط شركت آبفا
 - 13انتقال ا واگذاري موضوع تفاهونامه به غير كالً ا جزئا تحت هيچ ك ان عناو ن حقوقي
 -14عد رعا ت قانوا من مداخیه در معامالت دولتي
 -هرگا شركت آبفا تفاهونامه را به كي ان عیل مشروحه فوق مشيول فسخ تشخي

دهد مراتم را كتباً بره اطرالع دفترر

مي رساند و جس ان صدور حداقل ك نوبت اخطار ،در صورت عد در افت جاسخ ان دفتر (حداكثر دو هفته) بدوا احتيراج
به ان ا دادا تشر فات قضا ي ا اداري مبیغ تضيين ان ا تعهدات تفاهونامه را به نف خود ضبط و وصول مرينيا رد .در
ا ن صورت دفتر میز مي باشدكه كیيه مدارك باقي ماند  ،را طي صورت جیسهاي كه مورد تائيد شركت آبفرا مريباشرد را
تحو ل دستگا نظارت نيا د .
ماده ده – انتقال موضوع :
دفتر حق انتقال ا واگذاري موضوع تفاهونامه به غير را كالً ا جزء تحت هريچ رك ان عنراو ن حقروقي را نردارد و در صرورت
مكشوف شدا تخیف ان هر حيث ان جانم دفتر در ا ن رابطه شركت آبفا نسبت به فسخ تفاهونامه اقدا خواهد كرد .
ماده يازده – نحوه اشتغال کارکنان دفتر:
كاركناا شاغل در دفتر مي با ست داراي تابعيت ا راا بود و داراي حداقل مدرك تحصيیي د پیو و طبق قانوا كار صرالحيت
ان ا كار موضوع تفاهو نامه را داشته باشند و هيچنين ان حيث مقررات مربوطه به نظا وريفه عيومي مينوعيت اشرتغال بره
كار را نداشته باشند .در صورتي كه كاركناا ذ ربط دفتر در اجراي كارها مسامحه ورن د و ا هر نوع نارضا تي شرركت آبفرا را
فراهو آورند شركت آبفا مي تواند درخواست جاب ائي آنها را ان دفتر بخواهد و دفتر مكیف به اجراي ا ن دستور بود و با سرتي
در اسرع وقت به كار آنها خاتيه داد و كاركناا د گري را طبق نظر شركت آبفاجا گز ن ا شاا نيا د .نيروهاي بكار گرفته شد
با ستي مورد تائيد شركت آبفا بود و آمونشهاي الن را د د باشند (آمونش جرسنل توسط شركت آبفا براي اولين دفعه بردوا
هز نه و بيش ان كبار با جرداخت هز نه آمونش به مبیغ  3000000ر ال ان ا خواهد شد) .
دفتر متعهد و میز مي باشد كیيه نفرات مورد نيان جهت اجراي تفاهو نامه را ان افراد سالو و معتقد به اصول و رفترار و اخرالق
اسالمي انتخاب نيا د .نفرات مذكور با د در دور هاي آمونشي شركت كرد و حد نصاب قبولي را اخذ نيود باشند .
دفتر جيشخواا مورف است در باجه هاي مورد نظرر ،مكراني را جهرت جاسرخگوئي بره متقاضرياا و مشرتركين آب و فاضرالب
اختصاص داد و نيروي انساني مورد نيان را جهت اجراي تفاهو نامه تأمين و هيه رون (ب ز ا ا تعطيل) ان ساعت  7/30صبح
تا جا اا وقت اداري معيول دفاتر جيشخواا  ،نسبت به ان ا كیيه موارد تفاهو نامه اقدا نيا د .

ماده دوزاده – ممنوعیت قانوني :
دفتر اعال كرد است كه مشيول موارد مذكور در قانوا من مداخیه در معامالت دولتي مصوب د يا  1337نبرود و متعهرد
است طي مدت تفاهو نامه به هيچ عنواا اشخاص مذكور در قانوا فوق الذكر را در موافقت نامه سهيو و ذ نف نكند .
ماده سیزده  -نشاني طرفین تفاهم نامه:
نشاني شركت آب و فاضالب اهوان  :اهوان،كيانپار  ،خياباا جن و ،نبش خرداد تیفن 3388374-3386658 :
نشاني دفتر جيشخواا.................................................................................................................................... :
كیيه مكاتباتي كه ان هر ك ان طرفين تفاهو نامه به نشاني هاي فوق ارسال مي شود،ابالغ شد تیقي وكیيه آثار مترتبه و قانوني
بر آا معتبر مي باشد و درصورت لزو به تغيير محل و آدر

 ،هر ك ان طرفين تفاهو نامه  ،ك هفته قبل ان آا با د طررف

د گر را مطی نيا د .
ماده چهارده – نسخ تفاهم نامه وتوزيع:
آئين نامه تكييیي ا اد و بهر برداري ان دفاتر جيشخواا دولت به شيار  89-3-18-42401-61116ابالغي توسط معاوا اول
ر است جيهوري و جيوستهاي آا جزء ال نفك ا ن تفاهو نامه ميباشد .
ا ن تفاهو نامه در چهارد ماد و هشت تبصر  ،در چهار نسرخه تنظريو گرد رد و هر رك ان نسرخ در حكرو واحرد مريباشرد.
گيرندگاا نسخ عبارتند ان ،شركت آبفا(دو نسخه) -دفتر جيشخواا( ك نسخه) -كييسيوا نرخ گذاري خدمات قابل واگذاري به
دفاتر جيشخواا دولت( ك نسخه)

افشين فرنامي
كارشنا

مسئول دفاتر جيشخواا

مردا

شيس ناد

معاوا خدمات مشتركين و درآمد

مد ر دفتر جيشخواا دولت
نا و نا خانوادگي

غالمرضا براتي
مد ر عامل شركت آب و فاضالب اهوان

پیوست شماره يك
شرايط کلي و تعهدات طرفین تفاهم نامه
الف ـ تعهدات دفتر پیشخوان
 -1سرو سها و خدماتي را كه برابر دستورالعيل ها و مقررات ان سوي شركت آبفا اعال مي شود را به متقاضياا ارائه نيا د.
 -2خدمات موضوع تفاهونامه را فقط در محل ذكر شد در جروانه به ان ا رساند و بد هي اسرت در صرورت مشراهد و احرران
تخیف ان مصاد ق تفاهونامه فسخ خواهد شد.
تبصره  :در صورتي كه امكاا ادامه فعاليت دفتر در مكاا قبیي ميسر نباشد ،دفتر مري با سرت حرداقل دو مرا نودترر دال رل
توجيهي خود را به كارگرو استاني و شركت آبفا منعكس تا مراتم بررسي و در صورت تائيد كتبي و ابالغ كارگرو استاني اقدا
الن بعيل آ د.
 -3نسبت به نصم و بهر برداري ان نر افزارهاي تحو یي ان سوي شركت آبفا و به رون رساني آنها اقدا نيا د ضينا جهت ارائه
خدماتي كه نيان به شبكه و خط (ا نترنت با سرعت مكفي) دارد ت هيزات و امكانات مورد نيان را مهيا نيا د.
 -4دفتر مكیف است ك نسخه كامل ان دستورالعيل هاي اجرائي  ،بخشرنامه  ،آئرين نامره  ،كرارمزد در رافتي ان متقاضرياا و
تعرفههاي ابالغي ان طرف شركت آبفا را در محل دفتر به صورت مرتم نگهداري نيود و اجراي مفاد آنها را به عوامرل اجرائري
دفتر آمونش دهد و بر اجراي صحيح و دقيق آنها مراقبت و نظارت كامل معيول دارد.
 -5دفتر مكیف است نسبت به نصم تابیوي سرو سهاي قابل ارائه و كارمزد خردمات (كره ان متقاضرياا توسرط دفترر در افرت
ميگردد) در محل دفتر و در مقابل د د متقاضياا اقدا نيا د.
 -6حفظ و حراست و عد افشاي اسناد و مداركي كه به تشخي

شركت آبفا نيانمند نگهداري و مراقبت و ژ مريباشرد و بره

عهد دفتر مي باشد در صورت برون هرگونه تقصير و تخیف و ا كوتاهي كه موجم مخدوش شدا اسناد ،خسارت د دا ،مفقود
شدا و ا معدو شدا اسناد شود دفتر راسأ جاسخگو بود و متعهد مي باشد بر مبناي تصيييات اتخاذ شرد ان سروي شرركت
آبفا حداكثر ررف مدت تعيين شد ان تار خ ابالغ نسبت به جبراا خسارت و جیم رضا ت شاكي و رف تخیف اقردا نيا رد .و
در غير ا نصورت با دفتر برابر مفاد آ ين نامه و جيوست هاي آا برخورد خواهد شد.
-7كاركناا دفتر مورفند دور هاي آمونشي الن را بگذرانند و گواهي گذراندا دور را ان واحد آمرونش شرركت آبفرا در افرت
نيا ند ،هز نه آمونش جرسنل جد د برعهد دفتر مي باشد.
تبصره  :آمونش كاركناا براي كبار در آغان به كار به عهد شركت آبفا است .در صورت تعو ض جرسنل توسط دفتر در مردت
تفاهونامه و به كارگيري نيروي جد د كه نيان به آمونش م دد داشته باشد ضرين اعرال قبیري و هيراهنگي برا شرركت آبفرا،
آمونش توسط شركت آبفا ان ا و هز نه مربوطه مبیغ سه ميیيوا ر ال ( 3000000ر ال) مي باشد كه ميبا ست توسط دفترر

به حساب  0102952722001بانك صادرات بنا شركت آب و فاضالب اهوان وار ز گردد .بره كرارگيري نيرروي جد رد بردوا
گذراندا دور آمونشي مينوع مي باشد.
 -8دفتر جيشخواا ميبا ست در آغان به كار جهت در افت ارئه سرو س خدمات شركت آبفا و برخورداري ان نر افزار ارتبراطي
تحت شبكه ا نترنت ( )CITRIXمبیغ سه ميیيوا ر ال ( 3000000ر ال) به حساب  0102952722001بانك صرادرات بنرا
شركت آب و فاضالب اهوان وار ز نيا د .ا ن هز نه فقط براي كبار ان هر دفتر جيشخواا اخذ خواهد شد .
 -9دفتر جيشخواا متعهد ميگردد كیيه جرداختهاي مشتركين بابت بدهي آب بهاء و حقوق اشتراكي و ا سا ر هز نههاي ارائه
خدمات را بصورت الكترونيكي (ان طر ق دستگا  ، POSا نترنت و  )ATMبه حساب شركت آبفا اهوان وار ز نيا د و در صورت
جرداخت قبوض ا سا ر هز نه هاي مورد عيل مشتركين بصورت حضوري و نقدي در دفتر جيشخواا  ،تخیف محسوب شرد و
عالو بر جر يه معادل مبیغ كارمزد جرداخت حضوري نسبت به قط ادامه هيكاري با دفتر فوق اقدا خواهد شد .
تبصره  :در افت حضوري (نقدي) قبوض مشتركين اعو ان آب بهاء ،حق انشعاب و سا ر هز نه ها و وار ز نقدي وجو به حساب
شعم بانكها و جست بانك مينوع بود و به محض مشاهد به منزله فسخ قرارداد ميباشد .
 -10دفتر در صورت تصييو به انصراف ان ادامه فعاليت مكیف است تقاضاي انصراف را حداقل دو ما قبل به شركت آبفرا ارائره
نيا د .بد هي است جس ان بررسي و موافقت تفاهونامه في مابين خاتيه مي ابد .
 -11دفتر مكیف است حداقل با ساعت كاري رسيي اعال شد توسط شركت آبفا خدمات موضوع تفاهونامره را بره متقاضرياا
ارائه دهد .ضينأ الصاق برنامه ساعت كاري دفتر به طور مناسم و مطیوب در محل قابل رؤ ت مراجعين الزامي است.
 -12دفتر و كاركناا وي م ان به در افت وجوهي عالو بر كارمزد مصوب تعيين شد به صورت مستقيو و غير مستقيو نبود و
در صورت تخیف مطابق آ ين نامه مربوطه برخورد خواهد شد.
 -13دفتر و كاركناا وي مكیف به رعا ت شئوا اسالمي و مقررات طرح تكر و ارباب رجوع بود و در صورت لزو به برگرزاري
دور آمونش طرح تكر و ارباب رجوع دفتر مورف به جرداخت هز نه آمونش بحساب معرفي شد شركت آبفا خواهد بود.
 -14در صورت غيبت هر ك ان جرسنل شاغل ،دفتر مكیف به تأمين نيروي آمونش د د به عنواا جا گز ن مي باشد به نحوي
كه به فعاليتهاي جاري دفتر در ارتباط با خدمات آب و فاضالب صدمه اي وارد نشود.
 -15طبق توافق ان ا شد دفتر در قبال ان ا خدمات ارائه شد كارمزد را بر اسا

كارمزد مصوب در كارگرو استاني دفاتر

جيشخواا دولت به صورت مستقيو ان متقاضياا در افت نيا د.
 -16مسئوليت هرگونه سوء استفاد ان اطالعات جروند مشتركين و سوابق و مداركي كه در اختيار دفتر قرار ميگيرد  ،بعهد
دفتر جيشخواا بود و مد ر دفتر ميبا ست در قبال اقدامات ان ا شد به مشتركين و مراج قانوني جاسخگو باشد.
 -17متصد اا دفتر جيشخواا در هنگا تكييل فرمها مي با ست كد میي،آدر  ،آخر ن كد جستي میك و شيار تیفن هيرا و
ثابت متقاضي را بطور دقيق در فر درج نيا ند .
 -18دفتر مورف به ارسال كیيه اسناد و مدارك مربوطه ميهرور به مهر دفتر جيشخواا و تار خ به شركت آبفا ميباشد.

 -19دفتر جيشخواا مورف به تهيه بييهنامه تضامين ( موضروع بخشرنامه شريار  200/90/7324ترار خ  90/03/31معاونرت
ر است جيهوري) و ارائه به شركت آبفاي اهوان ميباشد .دارندگاا جروانه ،ساليانه مورف به تيد د بييه نامره تضرامين قبرل ان
اتيا اعتبار آا مي باشند و در صورت مشاهد تخیف وفق مقررات نسبت به قط خدمات قابل ارائه ان سوي دفترر ترا برقرراري
م دد بييه نامه اقدا خواهد شد .
ب ـ تعهدات شرکت آبفا:
-1گزارشهاي واصیه ان شاكياا ،متقاضياا و مشتر اا نسبت به دفتر جيشخواا را بررسي و اقدامات الن جهت رف مشركالت را
به عيل آورد .
-2آ ين نامه ،دستورالعيل هاي اجرا ي ،فرمهاي اطالعاتي و نر افزارهاي مورد نيان را در اختيار دفتر جيشخواا قرار دهد.
 -3درخصوص آمونش دفتر جيشخواا و كاركناا ذ ربط اقدامات الن را (براي ك مرتبه) به عيل آورد .
-4كارمزد و تعرفه هاي جد د و هرگونه تغييرات بعدي اعال شد ان سوي مراج قانوني مربوطه را در موعرد تعيرين شرد بره
دفتر جيشخواا منعكس كند.
 -5حداكثر ررف مدت كيا بعد ان تار خ امضاء تفاهونامه ،خدمات موضوع تفاهونامه را در اختيار دفتر جيشخواا قرار دهد.
 -6دستورالعيلهاي جد د و ا اصالحي مرتبط با گردش كار اجرا ي ،مالي و فني و تخصصي را جهت اجرا به دفتر ابالغ كند.
 -7نر افزار عيیياتي (نر افزار فروش ،اتوماسيوا اداري) مورد نيان جهت ارائه خدمات تفاهونامه را در اختيار دفتر قرار داد و
در مورد برونرساني آا اقدا الن به عيل آورد.
 -8جهت تيد د تفاهونامه حداقل ك ما قبل ان اتيا مهیت تفاهونامه نسبت به بررسري عيیكررد دفترر و اتخراذ تصرييو در
خصوص تيد د ا لغو تفاهونامه اقدا نيا د.
 -9شركت آبفا متعهد مي گردد اطالع رساني الن به مرد را براي ارائه خدمات بعيل آورد .
 -10شركت خدمات جشتيباني نر افزار مربوطه را بصورت منظو در ساعات اداري بر عهد مي گيرد .

پیوست شماره دو

رديف

کارمزد ارائه خدمت سال ( 1394ريال)

نام خدمت

1

صدور قبض اليثني

2

درخواست تغيير نا

3

درخواست بررسي صورتحساب

4

درخواست صورتحساب مياا دور (تسو ه حساب)

5

درخواست تسو ه حساب خر د و فروش

6

جاسخ به استعال دفترخانه

7

درخواست واگذاري انشعاب آب و فاضالب

8

درخواست واگذاري انشعاب فاضالب

9

درخواست تغيير واحد مسكوني

10

درخواست تغيير قطر انشعاب

11

درخواست تغيير كاربري انشعاب

12

درخواست قط موقت و وصل انشعاب

13

درخواست جي آوري ا ادغا انشعاب

14

درخواست تست شكستگي شبكه داخیي

15

درخواست آنما ش كنتور

16

درخواست تعو ض كنتور خراب

17

درخواست نصم سيفوا اضافي

18

درخواست تغيير مكاا كنتور

19

درخواست تغيير مسير انشعاب

20

درخواست اعيال خانوار

21

جرداخت صورتحساب

22

اعال كاركرد كنتور (تسو ه حساب)

23

اعال مفقودي كنتور

24

درخواست جیيپ كنتور

25

درخواست تغيير مشخصات (آدر

26

درخواست تغيير ررفيت قراردادي انشعاب

27

درخواست تفكيك كنتور

28

درخواست واگذاري انشعاب آب

29

مشاهد سوابق (هر برگ)

30

جيشنهادات  ،انتقادات و بررسي شكا ات

31

فروش آب تانكري

32

صدور قبض و ژ آب بهاء

 ،كدجستي و )...

10,000
50,000
20,000
20,000
40,000
30,000
80,000
80,000
30,000
40,000
40,000
20,000
30,000
30,000
20,000
40,000
30,000
20,000
30,000
30,000
10,000
20,000
20,000
10,000
20,000
30,000
20,000
80,000
5,000
5,000
10,000

33

صدور فبض و ژ اقساط انشعاب

34

صدور صورتحساب خدمات

10,000
10,000

پیوست شماره سه
هزينه ارائه خدمات به مشترکین طبق مصوبه هیات مديره شرکت آبفا

