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 بعنوان مالک ) یاصاحب امتیاز ( و یا نماینده

                                                                                                                                                                                                                                            
آقای ...................................................... مددیر الب خراسان رضوی به نمایندگی  کت آب و فاضبعنوان متقاضی پذیرفته شده از یک طرف و شر قانونی وی 

   رجاتمند  از طرف دیگر منعقد و حسب االقرار ، متقاضی با علم . اطالع و تبعیت کامل از مفاد و  نامیده می شود  شرکت  منبعد هامور ............................... ک
تغییراتی که در آینده د رآن ایجاد گردد مستلزم و متعهدد بده رعایدت آن و تمدامی عملیاتی شرکت که جزء الینفک این قرار داد است و تقبل کلیه  آیین نامه

ن انجام تشریفات قدانونی ، مجداز شروط و مندرجات قرارداد متن گردیده و در صورت عدم رعایت آ ن جزاً یا کالً و یا هر گونه تخلفی ولو سهواً ، شرکت بدو
 به قطع انشعاب آب ووصول حقوق، مطالبات و هر گونه خسارتی به تشخیص خود از طریق مقتضی خواهد بود.

  موضوع قرار داد: :  1ماده 
 ....... که به شرح جدول ذیل می باشد .یک رشته انشعاب آب / فاضالب به شماره اشتراک ................. افزایش ظرفیت/موضوع قرار داد عبارتند از واگذاری

 
از اسناد ارائه شده به شرکت مستقیماً متوجه مالک یدا متقاضدی مدی باشدد و شدرکت هی گونده تعهدد و مسدئولیتی  : مسئولیت شرعی و قانونی عدول1تبصره 

 نداشته و نخواهد داشت .
 : : هزینه های برقراری انشعاب آب وفاضالب 2ماده 
 ریال )بحروف....................................................................................ریال( برقراری انشعاب آب .........................................................:هزینه های 1-2
 .............................ریال(ریال )بحروف........................................................ ....:هزینه های برقراری انشعاب فاضالب ..............................................2-2
 ریال )بحروف.....................................................................................ریال( .....:جمع کل هزینه های برقراری انشعاب.............................................3-2

 بوطه از مالک یا متقاضی در یافت می شود ولی انشعاب بنام مالک ملک خواهد بود.حق انشعاب و هزینه های مر :2تبصره 
 : : نحوه پرداخت3ماده 

........مورخده ریال را بصورت نقد طی فیش شماره ...........................................( مبلغ ................................ 2هزینه برقراری انشعاب )مادهمتقاضی از کل مبلغ 
 قسط هر ماه به شرکت پرداخت نماید. یال رادر....................ر......................... پرداخت و ملتزم شرعی و قانونی گردید باقیمانده مبلغ ............. ......................

 می گردد.  قطع انشعاب توسط مشترک موجب تاخیر و عدم پرداخت هریک از اقساط:3تبصره 
 به مدت نا محدودد می باشد مدت بهره برداری از زمان نصب انشعاب: مدت بهره برداری : 4ماده 
 : : تعهدات مشترک5ماده 
ی عنوان مشترک تلق در غیر اینصورت شرکت متقاضی را به( متقاضی موظف است نسبت به آماده نمودن شرایط نصب انشعاب پس از خرید اقدام نماید 1-5
 آیین نامه عملیاتی (  4 -45 -1ت به ارسال صورتحساب با حداقل مصرف و آبونمان اقدام خواهد نمود ) و نسب
ن حق  جابجائی انشعاب  از ( انشعاب آب و فاضالب منحصراً مخصوص ملک یا امکنه ای است که در آن نصب شده باشد ، بنابراین مشترک به هیچ عنوا2-5

بوده و جدا از اصل ملک قابل فروش ، معامله و یا واگذاری بده دیگدری نمدی باشدد ،  نشعاب منصوبه غیر قابل انتقالم نین ا، ه ملکی به ملک دیگر را ندارد 
 آئین نامه ( 4-27ولی حق استفاده از انشعاب برای انتقال گیرنده محفوظ است .)ماده 

ملدک دارای انشدعاب آب و فاضدالب  در صورتیکه کداربری تفاده نماید مشترک صرفاً مجاز است براساس مشخصات مندرج در قرارداد از انشعاب اس(3-5
طبدق تعرفده هدای جداری )قیمدت  کاربریهر دو  فعلیانشعاب قبلی و  های حقهزینه در صورت وجود امکانات فنی ، ، عمالً از نوعی به نوع دیگر تغییر کند 

در صدورت هدر هم ندین  ،درصد مابه التفاوت مسترد می گردد( 30سی )دریافت و یا در صورت افزایش یا کاهش ، مابه التفاوت از مشترک روز( محاسبه و 
در ظرفیت قراردادی و تعداد واحدهای ملک دارای انشعاب ، مشترک مکلف است به محض دریافت اولین نامه از سوی شرکت ، هزینده هدای گونه افزایش 

                                                                                                                                                                                                         آئین نامه ( 4-32فه مورد عمل جاری ) به قیمت روز ( پرداخت نماید )مادهناشی از افزایش و یا تغییر در انشعاب مذکور را بر اساس تعر
بده شدرکت تعلدق دارد و  و انشدعاب فاضدالب از شدبکه جمدع آوری تدا سدیفون از شبکه توزیع تا شیر فلکه پس از کنتورآب ( لوله و لوازمات انشعاب 4-5

در میباشدد و البصل وهم نین محل دری ه های کنتور آّب وسیفون فاضدوشیر قطع و ملزم به حفاظت از آنهاست و مسئول مرئی نگهداشتن دری ه  مشترک
  آئین نامه(  4-26و  4-7صورت بروز صدمه یا غیر مرئی شدن مراتب را به شرکت گزارش نماید.)ماده 
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شرکت نموده و یا اقدام بده شکسدتن یدا دسدتکاری منجدر بده  ه دستکاری تأسیسات آب و فاضالب (در صورتیکه مشترک یا استفاده کننده عمداً اقدام ب5-5
 بدر حسدب مدورد نشعاب)آب وفاضالب ( بطور موقت قطع می گردد و در هنگام قطع موقت انشعاب آب و فاضالب کماکان صورتحسابخرابی کنتور نماید ا

مان ماهانه صادر خواهد شد . جهت نصب مجدد انشعاب مبلغی معادل هزینده نبر مبنای حداقل بهای آب مصرفی و کارمزد خدمات دفع فاضالب مربوطه و آبو
                                     آئین نامه( 4-40-1و  4-39-1و  4-39عتبار وارد شدن خسارت به تأسیسات بایستی پرداخت شود.)ماده ا هروز حق نصب ب

کارمزد دفع فاضدالب وحسدب موردبددهیهای معدوق آب مصرفی و یا استفاده کننده از انشعاب آب وفاضالب، مکلف به پرداخت صورتحساب مشترک (6-5
حسداب توسدط ، اعالم عددم دریافدت صورتباشد در مهلت تعیین شده می اعم از اینکه بدهیهای مذکورمربوط به مشترک یا استفاده کننده فعلی یا قبلیمیباشد

حساب نمی کاهد ولی هر گاه مشترک با مراجعه به شرکت در خواست صدور المثندی نمایدد شدرکت موظدف تفاده کننده از تعهد پرداخت صورتمشترک یا اس
 آئین نامه ( 4-31-2و4-31) ماده  است با دریافت هزینه مربوط نسبت به صدور المثنی اقدام نماید .

  داخت هزینه قطع و وصل خواهد بود به تسویه حساب و پر : در صورت عدم قرائت در سه دوره متوالی انشعاب مشترک قطع و وصل مجدد آن منوط4تبصره
ف ، بایستی بر اسداس الگدوی مصدرف یدا برابدر ظرفیدت ( میزان حداکثر آب مصرفی هر مشترک با توجه به محدودیت منابع آب بویژه در ایام اوج مصر7-5

برای مشدترک ارسدال و در  صرفه جویی را نمی کند ، اخطاری ایت باشد و در مواردی که شرکت تشخیص دهد مشترک یا استفاده کننده رع قراردادی مجاز
آب خواهدد بدود  بر رعایت صرفه جویی در مصدرف ن منوط به سپردن تعهد مشترک مبنیآصورت بی توجهی نسبت به قطع آب اقدام می نماید . وصل مجدد

 آئین نامه( 4-34-6)ماده 
ب مکلفند ظدرف مددتی کده دفع فاضالک واقع در محدوده طرح جمع آوری وند و کلیه مالکان امالملزوم یکدیگر عاب آب و فاضالب الزم وداشتن انش(8-5

صورت شرکت مجداز بده آن را پرداخت نماید در غیر اینو هزینه  به شرکت ارائهنماید تقاضای نصب انشعاب فاضالب ملک خود را شرکت اخطاریا اعالن می
  آئین نامه (  4-23-1.)اشدبفاضالب و پرداخت هزینه  آن میبه درخواست نصب انشعاب  آن منوط این گونه امالک خواهد بود.و وصل مجددقطع آب 

بندابراین  میگدردد برابدر تعرفده آزاد محاسدبه  تا زمدان اتمدام بندا نرخ آب مصرفی (شرکت مسئولیتی در قبال تامین آب برای ساخت و ساز بنا نداشته و9-5
 (آئین نامه 4- 57-1ری مربوط اقدام الزم بعمل آید )ماده بمراتب را کتباً به شرکت اعالم تا نسبت به اعمال تعرفه کار گردد پس از اتمام بنامشترک متعهد می

 اشد(در شبکه های فاضالب مجزا،آب باران ملک بهیچ عنوان نباید وارد شبکه فاضالب شود ومشترک  ملزم به هدایت آب باران به چاههای جذبی میب5- 10
آشغال گیر ،چربی گیر و....(با تایید شرکت یدا مشداور  صفیه فاضالب به تناسب کاربری )مکلف به ایجاد تاسیسات وتجهیزات خاص پیش ت مشترک( 11-5

 انشعاب در حد استاندارد باشد سپس تخلیه فاضالب به شبکه فاضالب شهری بالمانع میباشد ری که پارامترهای فاضالب خروجی ذیصالح میباشد،بطو
با انجام آزمایشات بر روی فاضدالب خروجدی  که شرکت ه هزینه های نمونه برداری وانجام آزمایشات دوره ای به عهده مشترک میباشد،درصورتی(کلی12-5

مشترک  مشترک تشخیص دهد که پارامترهای فاضالب خروجی بیشتر از حد استاندار است جرائم وکلیه خسارات ناشی از آن به شبکه وفرآیند تصفیه بعهده
 باشد د میبوده وملزم است در مهلت تعیین شده نسبت  به رفع مشکل اقدام نماید  در غیر اینصورت شرکت مجاز به قطع آب ونهایتاًفسخ یکجانبه قراردا

یر مشدتر ی  در چنانچه پارامترهای فاضالب خروجی مشترک بیشتر از حد استاندارد باشدد ویدی بده یشدشیک شدر ا در اتدر اخدتالض بدا فاضدالب خروجدی سدا:5تبصره

 ه بر شبکه وفرآیند یصفیه فاضالب یاتیر منفی نداشته باشد مشترک با سپردن یعهد مبنی بر اینکه بمحض اعدال  شدر ا پدی   بنحوی مجموع به حد استاندارد برسد
   وری فاضالب استفاده نمایدبا پرداخا جرائم بارآیودگی یعیی  شده میتواند از شبکه جمع آ و نمود  اهدویصفیه متناسب با  اربری ایجاد خ

  ضوابط فنی فاضالب : 6ماده  
ر لیتر، حدداکثر بدار معادل......... میلی گرم د CODی فاضالب براساس شاخص ر ماه ، حداکثر بار آلودگی قراردادفاضالب ............ متر مکعب د یقرارداد ظرفیت حداکثر حجم

  PH لی گرم در لیتریمعادل ........م TSSل .........میلی گرم در لیتر، حداکثر جامدات معلق قراردادی براساس شاخص معاد BODی فاضالب براساس شاخص آلودگی قرارداد
درجه سانتی گراد ،  حداکثر مقادیر مشخصه های دیگر فاضالب مطابق مشخصه های کیفی فاضالب شدرری   سدایر  30، حداکثر دمای فاضالب تا  5/8تا  5/6فاضالب بین، 

مازاد کده تداری  ارستانی ،مواد شیمیایی   دار یی همچنین تخلیه مواد زاید بیمارستانی ،خاکستر   بقایای حاصل از سوزاندن زباله های بیم میباشد، اندارهای زیست  محیطیاست
طدور کلدی ترکیبدات      بده مواد جامد معلدق ر غنی   -مواد رنگی-نوک تیز  به شبکه فاضالب شرری اکیداً ممنوع میباشد.   ر د ترکیبات سمی اشیاء مصرف آنرا گذشته  

ز استاندار شدرکت آب   شرایطی که در تأسیسات فاضالب شرری ایجاد اختالل می کنند به شبکه جمع آ ری فاضالب مجاز نمی باشد .  در صورت  جود شرایط کیفی خارج ا
 ش تصفیه امکان نصب انشعاب میسر می باشدفاضالب قرارداد یک جانبه فس  خواهد گردید .همچنین پس از احداث پی

 :: تعهدات شرکت  7اده م
اردهای مصدرف و ظرفیدت ( شرکت مسئول تامین مداوم جریان آب در شبکه با فشار متعارف و هم نین آب مورد نیداز هدر انشدعاب بدر اسداس اسدتاند1-7

باشدد و هم ندین می و فیزیکی طبدق اسدتانداردهای وزارت نیدرو شیمیایی از نظر باکتریولوژی،  و کیفیت آن شرب ضدعفونی نمودن مداوم آب و قراردادی
استانداردهای زیست محیطی ویا مشخصات مندرج درقرارداد از طرف  رعایت بهمشروط  )مسئول فراهم نمودن امکان جریان مداوم تخلیه فاضالب مشترکین

  (آئین نامه 4-36و 4-35-2و 4-35-1ماده  ).جمع آوری فاضالب شهری خواهد بود شبکه درمشترک یا استفاده کننده(
( تعویض یا اصالح وسایل و لوازم فرسوده انشعاب آب و فاضالب توسط شرکت انجام خواهد گردید مگر آنکه به تشخیص شدرکت مشدترک در ایجداد 2-7

 آئین نامه ( 4-38( پرداخت نماید .) ماده شده  موارد مذکور دخالت داشته باشد که در این صورت می باید هزینه های مربوطه را )بر اساس قیمت تمام
 : فسخ قرار داد: 8ماده 
لدوازم مصدرفی و  رکت موظف است پس از کسر هزینه (در صورتیکه متقاضی انشعاب قبل از برقراری آن به عللی در خواست  فسخ قرارداد رابنماید ش1-8

                           آئین نامه ( 4-43ماده )قاضی ارائه می نماید مابقی مبالغ پرداختی متقاضی را مسترد نماید .که صورت هزینه های آن را به متخدمات انجام شده برای متقاضی 
ی اسدت کده بایدد توسدط متقاضدی یجدزء هزینده هدااسدت ( آن بخش از هزینه های ایجاد شبکه که به لحاظ در خواست متقاضی به شرکت تحمیل شده 2-8

 آئین نامه ( 4-43-1شود.) ماده  پرداخت
 : تنظیم و مبادله  قرار داد: 9ماده 

 ین الزم االتباع است خه تنظیم و امضاء گردید و هر یک  حکم  واحد را دارد و برای طرفستبصره ودر دو ن 5ماده و  9با   ........................این قرارداد در مورخ
 ثنی صادر نمی شود .حفظ و نگهداری این قرارداد بر عهده مشترک است و الم

 
 شرکت آب و فاضالب خراسان                                   نام و نام خانوادگی مشترک                                                                                 
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