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فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -2شٌاسِ خذهت
15131453111

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

 -1عٌَاى خذهت:
تغییر کاربری انشعاب
ًام دستگاُ اجشایی:
ششوت آب ٍ فاضالب استاى وشهاًشاُ
ًام دستگاُ هادس:
ششوت هٌْذسی آب ٍ فاضالب وشَس
ششح خذهت

 -4هشخصات خذهت

ًَع خذهت

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

لَاًیي ٍ همشسات تاالدستی
آهاس تعذاد خذهت گیشًذگاى
 -5جضییات خذهت

هتَسظ هذت صهاى اسایِ خذهت:

تَاتش
تعذاد تاس هشاجعِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى

خذهت تِ شْشًٍذاى ()G2C
خذهت تِ وسة ٍ واس ()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای دٍلتی()G2G

ًَع هخاعثیي

تغییش ًَع واستشی تا سعایت هفاد تٌذ  4-33آییيًاهِ عولیاتی
هتماضیاى یا هشتشویي آب ٍ فاضالب

تصذی گشی
استاًی

حاوویتی
سٍستایی
شْشی
هٌغمِ ای
هلی
وسة ٍ واس
ثثت هالىیت
تاهیي اجتواعی
هالیات
سالهت
آهَصش
تَلذ
سایش
هذاسن ٍ گَاّیٌاهِّا ٍفات
تاصًشستگی
اصدٍاج
تیوِ
تاسیسات شْشی
سخذاد سٍیذادی هشخص
فشاسسیذى صهاًی هشخص
تماضای گیشًذُ خذهت
سایش... :
تشخیص دستگاُ
تىویل فشم دسخَاست
تصَیش سٌذ هالىیت یا تٌچاق هعتثش /پشٍاًِ ساختواًی یا پایاى واس  /شٌاسٌاهِ ٍ واست هلی هاله
تسَیِ حساب تذّی آب تْا ٍ حك اًشعاب
هذاسن حمیمی  /حمَلی هاله
آئیي ًاهِ عولیاتی ٍ ششایظ عوَهی تعشفِ ّای آب ٍ فاضالب
تعشفِ ّای اتالغی سالیاًِ
خذهت گیشًذگاى دس:

تش حسة هَسد
حذاوثش  2سٍص
یىثاس تشای ّویشِ
یه تاس
هثلغ(هثالغ)
 10/000/000الی 13/000/000

هاُ

فصل
 . . .تاس دس:

شواسُ حساب (ّای) تاًىی
شٌاسِ لثض ٍ پشداخت

سال
هاُ

فصل

سال

پشداخت تصَست الىتشًٍیه

www.abfaksh.ir

ً -6حَُ
دستشسی
تْخذهت

آدسس دلیك ٍ هستمین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى
دس ّش ششوت اص عشیك ٍب سایت آى ششوت اًجام هی گیشد.
ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى :ساهاًِ خذهات الىتشًٍیه ششوت آب ٍفاضالب استاى وشهاًشاُ
سساًِ استثاعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت
دس هشحلِ دسخَاست خذهت
هشحلِ تَلیذ خذهت
(فشایٌذ داخل دستگاُ
یا استثاط تا دیگش
دستگاُ ّا )

غیشالىتشًٍیىی

الىتشًٍیىی
غیشالىتشًٍیىی

روش ضشٍست
هشاجعِ
حضَسی

الىتشًٍیىی

روش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

غیشالىتشًٍیىی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الىتشًٍیه
تلفي گَیا یا هشوض تواس
سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسن
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستی
پست الىتشًٍیه
پیام وَتاُ
تلفي گَیا یا هشوض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسن
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سایش (تاروشًحَُ دستشسی)
پست الىتشًٍیه
روش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

الىتشًٍیىی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
اسسال پستی
پیام وَتاُ

هشاجعِ اسصیاب تِ هحل جْت تشسسی اهىاى ٍاگزاسی

 -7استثاط خذهت
تا سایش ساهاًِ ّا
(تاًىْای
اعالعاتی) دس
دستگاُ

تشخظ
online

دستِای
()Batch

دسهشحلِ اسائِ خذهت

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الىتشًٍیىی
پست الىتشًٍیه
تلفي گَیا یا هشوض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
غیشالىتشًٍیىی
هلی
جْت احشاص اصالت هذسن
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش :اًجام خذهت دس هحل
تا تَجِ تِ عذم ٍجَد سیستن هتوشوض خذهات هشتشویي دس ششوتْای تاتعِّ ،ش ششوت تا تَجِ تِ ظشفیت ّا ٍ هحذٍدیت ّای هَجَد ،خذهات سا
تِ صَست الىتشًٍیىیً ،یوِ الىتشًٍیىی ٍ غیشالىتشًٍیىی اسائِ هی دٌّذ.
استعالم
استعالم الىتشًٍیىی
فیلذّای هَسدتثادل
ًام ساهاًِ ّای دیگش
غیش
الىتشًٍیىی
روش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
اسسال پستی
پیام وَتاُ

ً -10وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت

شزوع

پذیزش

صحت اسناد

خیر

معتبر ؟

آیا مشتزک بدهی

ارزیابی و مساحی
بله

معوقه را پزداخت کزده
؟

خیر

کنترل و پرداخت و ثبت

واحد رایانه

بایگانی پرونده

پایا

ًام ٍ ًام خاًَادگی تىویل وٌٌذُ فشم:

تلفي:

ساسان قنبر ی

08338246495

پست الىتشًٍیه:
Ismaeeli.rahim@gmail.com

ٍاحذ هشتَط:
مشترکین

