
 مشترکین آب و فاضالبآب  انشعاب قطر تغییر خدمت سطح نامه توافق

 

 مقدمه -1

 4- 21ود با رعایت مفاد بند این فرآیند براي ارائه خدمت افزایش یا کاهش قطر انشعاب موج

 .هاي آب و فاضالب صورت می پذیرد نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه آیین

 مراحل انجام خدمت به شرح ذیل است:

رتال/ وپ گویا /  تلفن/ الکترونیکی اينه هساما)موجود  يهادرگاه ثبت درخواست از طریق  -1

 ... ( دفاترپیشخوان و

 ارزیابی و امکان سنجی تغییر قطر انشعاب در محل مورد تقاضا -2

 صدور معرفی نامه به ارگانهاي مرتبط جهت اخذ مجوزهاي الزم -3

 اعالم به متقاضی جهت پرداخت هزینه هاانجام محاسبات و صدور صورتحساب تغییر قطر و  -4

 پرداخت هزینه ها، اجراي عملیات تغییر قطر انشعاب -5

 ايه نهساماموجود ) ايھدرگاه اطالع رسانی به درخواست کننده در تمامی مراحل از طریق  -6

 ... ( رتال/ دفاترپیشخوان ووپ گویا /  تلفن/ الکترونیکی

 

 هدف -2

 ن.توسط شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه به بهترین نحوه ممک قطر انشعاب آبتغییر 

 

 مسئولیت -3

آیین نامه عملیاتی شرکت هاي آب و فاضالب روند ارائه خدمت و تعریف  4- 21بر اساس مفاد بند 

 .آن توضیح داده شده است

فاضالب به استناد ماده یک قانون تشکیل شرکت هاي آب و کرمانشاه  شرکت آب و فاضالب استان 

ي ایجاد و بهره برداري تاسیسات مربوط به توزیع آب شهري و همچنین جمع آوري و  ، وظیفه

 .انتقال و تصفیه فاضالب شهرها در داخل محدوده قانونی شهرهاي هر استان را بر عهده دارد
 

 گیرنده و دستگاه اجرایی عهدات متقابل خدمتت -4



 هاي اعالم شده و یا خود را تنها از طریق سامانهمتقاضی دریافت این خدمت مکلف است درخواست 

 د.دفاتر پیشخوان دولت به این شرکت ارائه نمای

مشترک توسط شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه بر  پیگیري درخواست ثبت شده توسط متقاضی/

 لهاي ابالغی و اعالم نتیجه به متقاضی/ مشترک اساس بخشنامه ها و دستورالعم

 داخت هاهزینه ها و پر -5

رایط عمومی پرداخت هزینه هاي مربوطه با توجه به تعرفه ابالغی ، آیین نامه عملیاتی و ش

 هاي آب و فاضالب. تعرفه

 

 دوره عملکرد -6

 .می باشد روز  12 متوسط زمان ارائه خدمت

 

 خاتمه توافق نامه -7

 .یرفتذخواهد پغ دستورالعمل از مراجع ذیصالح بر طبق قوانین، ارائه خدمت صورت الدر صورت اب

 


