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  فاضالب انشعاب واگذاري توافق نامه سطح خدمت

 مقدمه -1

 نصب نهايتا و واگذاري شرايط تائيد و متقاضي درخواست بررسي منظور به خدمت ارائه براي فرآيند اين

 :است ذيل بشرح خدمت اين انجام مراحل .باشد مي انشعاب

 

 دولت پيشخوان دفاتر به مراجعه يا پرتال در درخواست اوليه ثبت و پذيرش -1

 متقاضي مدارك اوليه بررسي -٢

 تقاضا مورد محل در فاضالب و آب شبكه وجود بررسي -٣

 انشعاب هاي هزينه صورتحساب صدور -٤

 الزم مجوزهاي اخذ جهت مرتبط ارگانهاي به نامه معرفي صدور -٥

 صادره حساب صورت الكترونيكي پرداخت -٦

 اشتراك شماره اختصاص -٧

 انشعاب نصب -٨

 كوتاه، پيام اينترنت،) الكترونيكي سامانه طريق از انشعاب واگذاري مراحل تمامي در متقاضي به رساني اطالع-9

 (.پيگيري جهت (گويا ايميل،تلفن

 

 هدف -٢

 واگذاري متقاضي به كرمانشاه فاضالب و آب شركت توسط فاضالب بهداشتي دفع توافقنامه اين از هدف

 .باشد مي  فاضالب انشعاب

 
 مسؤليت -٣

به دفع بهداشتي فاضالب محل مورد  موظف،  فاضالب انشعاب نصب از پس كرمانشاه فاضالب و آب شركت

 .باشد مي فاضالب و آب شركت قوانين و ضوابط طبقتقاضاي مشرك 
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 اجرايي دستگاه و گيرنده خدمت متقابل تعهدات -٤

 

 اين به دولت پيشخوان دفاتر / سامانه طريق از تنها را خود درخواست است مكلف خدمت اين دريافت متقاضي

 هم و نمايد اقدام الزم هاي مجوز اخذ به نسبت شركت معرفي از پس است موظف مشترك .نمايد ارائه شركت

 شركت .نمايد ايجاد محل در شركت هاي دستورالعمل مطابق را انشعاب واگذاري شرايط و نصب امكانات چنين

 به نسبت قانوني مهلت در مشترك طرف از الزم هاي مجوز اخذ و مرتبط هاي هزينه پرداخت از پس است موظف

  .نمايد اقدام انشعاب نصب

 
 هزينه ها و پرداخت ها -٥

 تعرفه مطابق را آسفالت مرمت و فاضالب و آب انشعاب حق و لوازم هاي هزينه پرداخت به موظف مشترك

 .نمايد پرداخت شركت هاي

 دوره عملكرد -٦

 .باشد مي تقاضا زمان از روز ٢٥مشترك تقاضاي اين به پاسخگويي زماني بازه حداكثر

 خاتمه توافق نامه -٧

 .پذيرفت خواهد صورت خدمت ارائه قوانين، طبق بر ذيصالح مراجع از دستورالعمل ابالغ صورت در


