بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -2شٌاسِ خذهت
11131513111

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

 -1عٌَاى خذهت:
نصب سیفون اضافی
ًام دستگاُ اجشایی:
ششکت آب ٍ فاضالب استاى کشهاًشاُ
ًام دستگاُ هادس:
ششکت هٌْذسی آب ٍ فاضالب کشَس

 -4هشخصات خذهت

ًَع خذهت

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

قَاًيي ٍ هقشسات تاالدستی
آهاس تعذاد خذهت گيشًذگاى
 -5جضیيات خذهت

هتَسظ هذت صهاى اسایِ خذهت:

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

ًصة سيفَى دٍم یا تيشتش تِ دسخَاست هتقاضی
خذهت تِ شْشًٍذاى ()G2C
خذهت تِ کسة ٍ کاس ()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای دٍلتی()G2G

ًَع هخاعثيي

ششح خذهت
هتقاضياى یا هشتشکيي آب ٍ فاضالب

تصذی گشی
استاًی

حاکويتی
سٍستایی
شْشی
هٌغقِ ای
هلی
کسة ٍ کاس
ثثت هالکيت
تاهيي اجتواعی
هاليات
سالهت
آهَصش
تَلذ
سایش
هذاسک ٍ گَاّيٌاهِّا ٍفات
تاصًشستگی
اصدٍاج
تيوِ
تاسيسات شْشی
سخذاد سٍیذادی هشخص
فشاسسيذى صهاًی هشخص
تقاضای گيشًذُ خذهت
سایش... :
تشخيص دستگاُ
تکويل فشم دسخَاست
هجَص حفاسی اًشعاب اص شْشداسی هشتَعِ
تسَیِ حساب تذّی آب تْا ٍ حق اًشعاب
هذاسک حقيقی  /حقَقی هالک
آئيي ًاهِ عولياتی ٍ ششایظ عوَهی تعشفِ ّای آب ٍ فاضالب
تعشفِ ّای اتالغی سالياًِ
تش حسة هَسد
حذاکثش  2سٍص
یکثاس تشای ّويشِ
یک تاس
هثلغ(هثالغ)
1810000سیال

خذهت گيشًذگاى دس:

هاُ

فصل
 . . .تاس دس:

شواسُ حساب (ّای) تاًکی
24262

سال
هاُ

فصل

سال

پشداخت تصَست الکتشًٍيک

www.abfaksh.ir

ً -6حَُ
دستشسی
تْخذهت

آدسس دقيق ٍ هستقين خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الکتشًٍيکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى
دس ّش ششکت اص عشیق ٍب سایت آى ششکت اًجام هی گيشد.
ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الکتشًٍيکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى :ساهاًِ خذهات الکتشًٍيک ششکت آب ٍفاضالب استاى کشهاًشاُ
سساًِ استثاعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت

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

غيشالکتشًٍيکی

الکتشًٍيکی
غيشالکتشًٍيکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ
حضَسی

الکتشًٍيکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

غيشالکتشًٍيکی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍيک
تلفي گَیا یا هشکض تواس
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستی
پست الکتشًٍيک
پيام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پيشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پيشخَاى:
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پيشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سایش (تارکشًحَُ دستشسی)
پست الکتشًٍيک
رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

الکتشًٍيکی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پيام کَتاُ

هشاجعِ اسصیاب تِ هحل جْت تشسسی اهکاى ٍاگزاسی

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

تشخظ
online

دستِای
()Batch

دسهشحلِ اسائِ خذهت

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الکتشًٍيکی
پست الکتشًٍيک
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پيشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پيشخَاى:
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پيشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
غيشالکتشًٍيکی
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش :اًجام خذهت دس هحل
تا تَجِ تِ عذم ٍجَد سيستن هتوشکض خذهات هشتشکيي دس ششکتْای تاتعِّ ،ش ششکت تا تَجِ تِ ظشفيت ّا ٍ هحذٍدیت ّای هَجَد ،خذهات سا
تِ صَست الکتشًٍيکیً ،يوِ الکتشًٍيکی ٍ غيشالکتشًٍيکی اسائِ هی دٌّذ.
استعالم
استعالم الکتشًٍيکی
فيلذّای هَسدتثادل
ًام ساهاًِ ّای دیگش
غيش
الکتشًٍيکی
رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پيام کَتاُ

ً -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

نصب سیفون

واحد رایانه

بایگانی پرونده

پایا

ًام ٍ ًام خاًَادگی تکويل کٌٌذُ فشم:

تلفي:

ساسان قنبری

08338246495

پست الکتشًٍيک:
Ismaeeli.rahim@gmail.com

ٍاحذ هشتَط:
مشترکین

