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 :مقدمه

نقش بسزایی در توسعه دولت الکترونیک  و دسترسکی    ، ارائه خدمات از طریق سامانه های الکترونیکی متمرکز و یکپارچه

بهبکود ممکککرد   بکه مظوکور   الکترونیککی  استفاده از ی  درگکاه ارائکه خکدمت     .می باشدخدمات آب و فاضالب دارا به آسان و سریع 

و  مستکزم یکسان سازی فرآیظدها فراهم نمودن بستر یکپارچه ارائه خدمات بوده وحائز اهمیت  ،سیستم و کاهش مراجعات حضوری

قابل ارائکه بکه مکردم در    و فاضالب  خدمات آبو شرح یکسان سازی مظاوین  گام اول در تحقق این امر. باشد گردش کار خدمات می

  .سطح شرکتهای آب و فاضالب است

 :هدف -۱

سیستم های امور مشترکین و در  مردممظاوین و شرح خدمات قابل ارائه به  سازییکسان هدف از تهیه این دستورالعمل 

 .می باشدشهری و روستایی شرکتهای آب و فاضالب پایگاه های اطالع رسانی 

  :دامنه كاربرد -۲

 شهری و روستایی شرکتهای آب و فاضالبکیه ک

 :مسئولیت اجرا -3

معاون برنامه ریزی بر مهده در شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی این دستور العمل  و پیاده سازی مسئولیت اجرا 

در شرکت هکای آب  و درآمد  خدمات مشترکیناداره مدیر های آب و فاضالب شهری و شرکت رد معاون خدمات مشترکین و درآمدو 

مهظدسی بر مهده دفتر آمار و فظاوری اطالمات و دفتر بررسی های اقتصادی و خکدمات مشکترکین    و در شرکت و فاضالب روستایی 

 .می باشد
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 :مفاهیم و تعاريف -4

 :متقاضی 4-1

و ر انشعاب طو یا تغییر در ق شخص حقیقی یا حقوقی که برقراری انشعاب یا انشعابات آب و فاضالب: متقاضی مبارتست از 

 .ظرفیت قراردادی را درخواست نموده ولی هظوز درخواست وی انجام نشده است

 :مشترک 4-2

مورد تقاضایش طبق ( فاضالبیا آب و )شخص حقیقی یا حقوقی که انشعاب یا انشعاب های : مشترک مبارتست از  

 .مقررات برقرار شده باشد

 : خدمات آب و فاضالبعناوين  -5

 .خدمت به شرح ذيل می باشد 22عناوين خدمات احصاء شده آب و فاضالب به تعداد 

 ( 1 كد)  فاضالب و آب انشعاب واگذاري خدمات 5-1 

 (0 -10کد  (آب انشعاب واگذاری

 (0 -10کد ) فاضالب  انشعاب واگذاری
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 ( 2 كد)  فاضالب و آب انشعاب واگذاري از پس خدمات 5-2

 (0 -10کد ) استعالم به پاسخ 

 (0 -10کد)انشعاب  کاربری تغییر

 (0 –10) ... (و آدرس نام،)  مشخصات تغییر

 (0 -10کد )مسکونی  واحد تغییر

 (0 -10کد )انشعاب  قراردادی ظرفیت تغییر

 (0 -10کد ) انشعاب قطر تغییر

 (0 -10کد ) کظتور تفکی 

 (0 -10کد ) گیری اندازه وسایل مکان تغییر 

 (0 -10کد )کظتور  آزمایش

 (0 -01کد ) کظتور تعویض

 (0 -00کد ) اضافی سیفون نصب

 (0 -00کد ) انشعاب وصل و موقت قطع

 (0 -00کد )جمع آوری یا ادغام انشعاب 

 (0 -00کد ) میاندوره ورتحسابص
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 (0 -00کد )صورتحساب  بررسی

 (0 -00کد ) کظتور کارکرد امالم

 (0 -00کد )... ( و المثظی)  سوابق مشاهده

 (0 -00کد ) صورتحساب پرداختامکان 

 (0 -00کد )شکایات  بررسی و انتقادات پیشظهادات،

 (0 -01کد ) تانکری آب فروش

 6- شرح خدمات آب و فاضالب :

 (1 -11كد  (آب انشعاب واگذاري 

وسکایل انکدازه   در دسترس قرار دادن و فراهم بودن امکان برداشت و استفاده آب از شبکه آبرسانی توسک  انشکعاب آب و   

این ظرفیکت   زامم از ایظکه مشترک ا( در نقطه تحویل)، با ظرفیت مشخص و با فشار مقرر و کیفیت مظاسب (کظتور)گیری

        (آئین نامه ممکیاتی 0-00 بظد ) .استفاده نماید یا نظماید

 (1 -12كد  (فاضالب  انشعاب واگذاري

جمع آوری ممومی فاضالب بکه تظاسکب مصکرف آب و ظرفیکت مقکرر و       فراهم بودن امکان تخکیه و دفع فاضالب به شبکه

 .مشخصات توافق شده در قرارداد برقراری انشعاب فاضالب، امم از ایظکه مشترک از این ظرفیت استفاده نمایکد یکا نظمایکد   

 (آئین نامه ممکیاتی  0-00بظد )
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 (2 -11كد  (پاسخ به استعالم

 فاضالب و پاسخ به استعالمتعیین بدهی و وضعیت انشعاب آب و 

 (2 -12كد  (انشعاب  كاربري تغییر

 (آئین نامه ممکیاتی 0-00با رمایت مفاد بظد )نوع کاربری  تغییر

 (2 -13كد  ( مشخصات تغییر

 (آئین نامه ممکیاتی 0-01با رمایت مفاد بظد ) شده ارائه مدارک و اسظاد بررسی از پس مال  و مک  مشخصات تغییر

 (2 -14كد  (مسكونی واحد تغییر

 مدارک ارائه شده براساس مسکونی واحد تعداد کاهش یا افزایش

 (2 -15كد  (انشعاب  قراردادي ظرفیت تغییر

آئین نامه  0-00با رمایت مفاد بظد ) مدارک ارائه شده  براساس غیرمسکونی امالک قراردادی ظرفیت کاهش یا افزایش

 (ممکیاتی

 (2 -16كد  (انشعاب تغییرقطر

 (آئین نامه ممکیاتی 0-00با رمایت بظد ) مشترک درخواست به موجود انشعاب قطر کاهش یا افزایش

 (2 -17كد  (كنتور تفكیك

 فظینصب کظتورهای فرمی به درخواست مشترک در صورت دارا بودن شرای  
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 (2 -18كد  (گیري اندازه وسايل مكان تغییر

  و سیفون فاضالب، تغییر سطح انشعاب، تغییر مسیر انشعاب کظتور جابجایی

 (2 -19كد  (كنتور آزمايش

 مربوطه هزیظه پرداخت و مشترک درخواست از پس کظتور ممککرد صحت بررسی

 (2 -11كد  (كنتور تعويض

 (آئین نامه ممکیاتی 0-00با رمایت بظد ) مک  فرسوده یا خراب کظتور بجای جدید کظتور نمودن جایگزین

 (2 -11كد  ( اضافی سیفون نصب

 در صورت وجود شرای  الزم و متقاضی درخواست براساس مک  فاضالب سوم یا دوم انشعاب نصب

 (2 -12كد  ( انشعاب وصل و موقت قطع

 (آئین نامه ممکیاتی 0-01و  0-00با رمایت بظد ) مشترک درخواست هب فاضالب/  آب انشعاب وصل و قطع

 (2 -13كد  (انشعاب  ادغام يا آوري جمع

 (آئین نامه ممکیاتی 0-00با رمایت بظد )جمع آوری انشعابات اضافی مک  در صورت ادغام دو یا چظد مک  دارای انشعاب 

 (2 -14كد  ( میاندوره صورتحساب

 مشترک توس  شده امالم کظتور مصرف شماره براساس سیکل پایان از قبل صورتحساب ارائه
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 (2 -15كد  ( صورتحساب بررسی

 لوله یا و کظتور خرابی قرائت، اشتباه ازلحاظ آن مصارف بررسی همچظین و محاسبه صحت نور از صورتحساب بررسی

 ترکیدگی

 (2 -16كد  (كنتور كاركرد اعالم

  کظتور قرائت مدم بدلیل مک  ساکظین یا مال  توس  کظتور مصرف شماره امالم

 (2 -17كد  ( ... ( و المثنی)  سوابق مشاهده

 به درخواست مشترکیا سوابق  المثظی قبض صدور

 (2 -18كد  ( صورتحساب پرداختامكان 

 ...سایت، تکفن  طریق از صورتحساب الکترونیکی پرداختفرام نمودن امکان 

 (2 -19كد  (شكايات بررسی و انتقادات پیشنهادات،

 و پاسخگویی به درخواستها سامانه طریقه از شکایت و درخواست پیشظهاد، امکان ثبت

 (2 - 21كد  ( تانكري آب فروش

 سیار از طریق تانکر  آب فروش
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