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فزم شناسنامه خدمت دستگاه اجزایی
 -2شٌاسِ خذهت
11121413111

ًام دستگاُ اجشایی:
ششکت آب ٍ فاضالب استاى کشهاًشاُ
ًام دستگاُ هادس:
ششکت هٌْذسی آب ٍ فاضالب کشَس
ششح خذهت

 -4هشخصات خذهت

ًَع خذهت

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتثظ تا:
ًحَُ آغاص خذهت
هذاسک الصم تشای اًجام
خذهت

قَاًیي ٍ هقشسات تاالدستی
آهاس تعذاد خذهت گیشًذگاى
تَاتش
تعذاد تاس هشاجعِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى

تصذی گشی
استاًی

حاکویتی
سٍستایی
شْشی
هٌغقِ ای
هلی
کسة ٍ کاس
ثثت هالکیت
تاهیي اجتواعی
هالیات
سالهت
آهَصش
تَلذ
سایش
هذاسک ٍ گَاّیٌاهِّا ٍفات
تاصًشستگی
اصدٍاج
تیوِ
تاسیسات شْشی
سخذاد سٍیذادی هشخص
فشاسسیذى صهاًی هشخص
تقاضای گیشًذُ خذهت
سایش... :
تشخیص دستگاُ
سٌذ هالکیت یا اسٌاد هثثتِ دیگش ( قَلٌاهِ تا تشگ ٍاگزاسی ) تا فتَکپیپشٍاًِ ساختواى یا هجَص شْشداسی تا فتَکپیشواسُ پشًٍذُ ًضدیکتشیي اًشعاب تِ هلك یا قثض آى یا کذپستیشواسُ تلفي تواس تا هشتشکفتَکپی شٌاسٌاهِ ٍ کاست هلی هالكهجَص حفاسیآئیي ًاهِ عولیاتی ٍ ششایظ عوَهی تعشفِ ّای آب ٍ فاضالب
تعشفِ ّای اتالغی سالیاًِ
خذهت گیشًذگاى دس:

تش حسة هَسد
حذاکثش  2سٍص
یکثاس تشای ّویشِ
یك تاس
هثلغ(هثالغ)
 10/000/000الی 13/000/000

هاُ

فصل
 . . .تاس دس:

شواسُ حساب (ّای) تاًکی
شٌاسِ قثض ٍ پشداخت

آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى
دس ّش ششکت اص عشیق ٍب سایت آى ششکت اًجام هی گیشد.

-6
ًحَُ
دستش
سی
تْخذه
ت

 -5جضییات خذهت

هتَسظ هذت صهاى اسایِ خذهت:

دس دستشس قشاس دادى ٍ فشاّن تَدى اهکاى تشداشت ٍ استفادُ آب اص شثکِ آتشساًی تَسظ اًشعاب آب ٍ ٍسایل
اًذاصُ گیشی (کٌتَس) تا ظشفیت هشخص ٍ تا فشاس هقشس ٍ کیفیت هٌاسة (دس ًقغِ تحَیل) اعن اص ایٌکِ هشتشک اص
ایي ظشفیت استفادُ ًوایذ یا ًٌوایذ) .تٌذ  4-17آییي ًاهِ عولیاتی(
ّش شخصی حقیقی یا حقَقی هی تَاًذ تشای ّش ٍاحذ هسکًَی  ،تجاسی  ،عوَهی ٍ تَلیذی ٍ غیشُ دس هحذٍدُ
خذهاتی ششکت دسخَاست تشقشاسی اًشعاب آب ٍ فاضالب سا تٌوایذ
هتقاضیاى یا هشتشکیي آب ٍ فاضالب
خذهت تِ شْشًٍذاى ()G2C
خذهت تِ کسة ٍ کاس ()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای دٍلتی()G2G
ًَع هخاعثیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

 -1عٌَاى خذهت:
واگذاری انشعاب آب

سال
هاُ

فصل

سال

پشداخت تصَست الکتشًٍیك

www.abfaksh.ir

هشحلِ تَلیذ خذهت
(فشایٌذ داخل دستگاُ
یا استثاط تا دیگش
دستگاُ ّا )

غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ
حضَسی

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

دس هشحلِ دسخَاست خذهت

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت

ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى :ساهاًِ خذهات الکتشًٍیك ششکت آب ٍفاضالب استاى کشهاًشاُ
سساًِ استثاعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الکتشًٍیکی
اسسال پستی
پست الکتشًٍیك
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
غیشالکتشًٍیکی
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الکتشًٍیکی
اسسال پستی
پست الکتشًٍیك
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
غیشالکتشًٍیکی
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
الکتشًٍیکی
ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سایش (تارکشًحَُ دستشسی)
پست الکتشًٍیك
هشاجعِ اسصیاب تِ هحل جْت تشسسی اهکاى ٍاگزاسی

دسهشحلِ اسائِ خذهت

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الکتشًٍیکی
پست الکتشًٍیك
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
غیشالکتشًٍیکی
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش :اًجام خذهت دس هحل
تا تَجِ تِ عذم ٍجَد سیستن هتوشکض خذهات هشتشکیي دس ششکتْای تاتعِّ ،ش ششکت تا تَجِ تِ ظشفیت ّا ٍ هحذٍدیت ّای هَجَد ،خذهات سا
تِ صَست الکتشًٍیکیً ،یوِ الکتشًٍیکی ٍ غیشالکتشًٍیکی اسائِ هی دٌّذ.
رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پیام کَتاُ

ً -10وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت

)

ًام ٍ ًام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:
ساسان قنبر ی

تلفي:
08338246495

(

پست الکتشًٍیك:
Ismaeeli.rahim@gmail.com

ٍاحذ هشتَط:
مشترکین

