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  آزمایش کنتور آب توافق نامه سطح خدمت

 مقدمه -1

 مراحل .شود مي استفاده کنتور کارکرد به نسبت ، مشترك اعتراض به پاسخ و بررسي براي خدمت این

 :باشد مي ذیل شرح به خدمت این انجام

 

 دولت پيشخوان دفاتر یا و مشترکين پورتال به ورود -1

 درخواست ثبت -2

 بازرس ارسال و بررسي -3

 آزمایش انجام -4

 حساب تسویه -5

 

 هدف -2

 گيري اندازه وسایل دقت از اطمينان و مشترکين صادره صورتحساب صحيح محاسبه توافقنامه این از هدف

 .باشد مي

 
 مسؤليت -3

 ارسال یا محل در کنتور آزمایش به موظف مشترك درخواست صورت در کرمانشاه فاضالب و آب شرکت

 و آب هاي شرکت عملياتي نامه آئين اساس بر خدمات اینگونه انجام و باشد مي تخصصي آزمایشگاه به کنتور

 .باشد مي فاضالب

 
 اجرایي دستگاه و خدمتگيرنده متقابل تعهدات -4

 

 این به دولت پيشخوان دفاتر / سامانه طریق از تنها را خود درخواست است مكلف خدمت این دریافت متقاضي

 این به آنها تحویل و فرمها تكميل و خدمت این هاي هزینه پرداخت از پس صورتيكه در.نماید ارائه شرکت

 ، کنتور تعویض ضمن است موظف شرکت باشد مي خراب کنتور که شود ،مشخص کنتور آزمایش انجام و سازمان

 .نماید عودت را مشترك توسط پرداختي هاي هزینه و اصالح را صادره صورتحساب

 هزینه ها و پرداخت ها -5

 )بازرس توسط آزمایش انجام( مشترك توسط اوليه کنتور آزمایش هزینه پرداخت -
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 کنتور عملكرد صحت پذیرش عدم صورت در کنتور آزمایش هزینه و صادره صورتحساب پرداخت -

 )تخصصي آزمایشگاه توسط آزمایش انجام(قبل مرحله در مشترك توسط

 دوره عملكرد -6

 دوره یك طي صادره صورتحساب اصالح و روز 10 مشترك تقاضاي این به پاسخگویي زماني بازه حداکثر

 حداکثر مهم این ، تخصصي آزمایشگاه به کنتور ارسال به نياز و مجدد تقاضاي صورت در و . ميباشد

 .شد خواهد انجام ماه یك مدت ظرف

 

 خاتمه توافق نامه -7

 .پذیرفت خواهد صورت خدمت ارائه قوانين، طبق بر ذیصالح مراجع از دستورالعمل ابالغ صورت در


