فرهت هورد نياز سايت و ثبت نام اينترنتي
تهيه و تنظين :مُىذس محمًد اسذي(مارشىاس امًر مشترميه ي درآمذ)

تاريخ تُيٍ  :ماٌ تير ي مرداد سال1394

تاييذ مننذه :مُىذس ػلي پژمان (رئيس ادارٌ امًر مشترميه ي درآمذ)
عنواى خذهت  :درخواست چنذ واحذي مردى (تغيير واحذ هسنوني)
شرح خذهت  :طثق دفترچٍ آئيه وامٍ ػملياتي ي شرايط ػمًمي تؼرفٍ َاي آب ي فاضالب مالنيه مي تًاوىذ تا ارائٍ اسىاد رسمي ي احنام قاوًوي ي يا
اسىاد مثثتٍ اي مٍ مًرد تاييذ شرمت تاشذ تراساس ايه آييه وامٍ تقاضاي چىذ ياحذي مردواوشؼاب آب ي فاضالب را تىمايىذ .

شرايط الزم  :متقاضي َيچ گًوٍ تذَي تاتت تُاي آب ي فاضالب درمحل مًرد وظر ي يا َر محل ديگري تٍ شرمت آب ي فاضالب
ريستايي وذاشتٍ تاشذ  ،درخًاست مشترك ،يجًدامناواتفىي (از جملٍ تاسيسات لًلٍ مشي مجسا تراي َر ياحذ در مجتمغ َا) ،ػذم
يجًدمًاوغ تراي اوجام مار،محصًرتًدن ملل،مىفل تًدن ازامالك مجايريمشخص تًدن تريمف مؼثر،رػايت سايرمقررات مطاتق آييه
وامٍ ػملياتي ي شرايط ػمًمي تؼرفٍ َاي آب ي فاضالب مصًب يزارت ويري
دانلود فرم درخواست چنذ واحذي مردى (تغيير واحذ هسنوني)
دانلود هراحل انجام خذهت چنذ واحذي مردى(تغيير واحذ هسنوني)
دانلود فلوچارت هراحل انجام خذهت چنذ واحذي مردى(( )visio-isoتغيير واحذ هسنوني)
قوانين و مقررات مرتبط با خذمت  :تراساس آئيه وامٍ ػملياتي ي شرايط ػمًمي تؼرفٍ َاي آب ي فاضالب مصًب يزارت ويري
هذارك هورد نياز :
 -1درخًاست متثي مًرد تاييذ شًرا ي دَياري يا تخشذاري ريستا (در صًرتي مٍ اشتراك در محذيدٌ ريستا تاشذ الثتٍ در صًرت خارج
از محذيدٌ ريستا تًدن يا اداري تًدن ويازي تٍ تاييذ شًرا يا دَيار وذارد) -وامٍ مراجغ ريرتط (جُاد  ) . .مثىي تر تغييرمارتري اشتراك
(چىذ ياحذي مردن)
 -2پريىت جًاب مثثت از سايت شرمت آتفار يا وامٍ اػالم تاميه آب از سًي مؼايوت وظارت تر تُرٌ ترداري شرمت آب ي فاضالب
ريستايي
-3ارائٍ اصل ي مپي شىاسىامٍ ي مارت ملي مالل/ومايىذٌ قاوًوي
 -4ارائٍ اصل يمپي سىذمالنيت ياقًلىامٍ مؼتثر(مُرشذٌ تًسط شًرايدَياري يا تخشذاري) يا ترگٍ اوحصار يراثت يا وامٍ دفترخاوٍ رسمي
 -5ارائٍ اصل يمپي مجًز ساخت در صًرتي مٍ ساختمان درحال ساخت تاشذ يا پرياوٍ پايان مار (درصًرت وياز)
-6ارائٍ اصل ي مپي مًافقت وامٍ اصًلي طرح يا مجًز طرح يا مجًز تغييرمارتري جذيذ(چىذ ياحذي مردن) از مراجغ ريرتط (صرفا جُت
مارتري غيرخاوگي وياز مي تاشذ)
-7ارائٍ اصل ي مپي پرياوٍ تُرَثرداري تا تاييذ كاربري مورد تقاضا (چىذ ياحذي مردن)(صرفا جُت مارتري غيرخاوگي وياز مي تاشذ)
-8ارائٍ اصل يمپي پرياوٍ مسة،پرياوٍ تاسيس (صرفا جُت مارتري غيرخاوگي وياز مي تاشذ)
-9ارائٍ اصل ي مپي مؼرفي وامٍ سازمان متًلي ( صرفا جُت مارتري غيرخاوگي وياز مي تاشذ تٍ طًر مثال مساجذ تايستي مؼرفي وامٍ ادارٌ
ايقاف ي امًر خيريٍ را داشتٍ تاشىذ)
 -10ارائٍ اصل ي مپي فيش َاي تاونيصاحثحساتًاريسشذَثُحساتشرمتأتفارشُرستاوثاتت َسيىٍ حق مارشىاسي ي ماتٍ تفايت َسيىٍ تغييرمارتري(ما تٍ
تفايت حق اوشؼاب ياحذَاي اضافٍ شذٌ) ي حق وصة مىتًر ي اتصاالت جذيذ تا سايس تاالتر (در صًرت وياز)

-11ارائٍ اصل يمپي فرم تسًيٍ حساب تاامًرآتفارشُرستان
 -12ارائٍ اصل يمپي فيش تاوني صاحة حساب ياريسشذٌ تٍ حساب شرمت آتفارشُرستان تاتت َسيىٍ صذير تسًيٍ حساب
 -13اصل ي مپي قثض آب پرداختي آخريه ديرٌ
 -14ارائٍ تؼُذوامٍ محضري جُت مارتريُاي غيرخاوگي تٍ استثىاي مرامس اداري
ثبت نام اينترنتي درخواست (تغيير واحذ هسنوني)
ننات ههن :
جُت ثثت درخواست تمام فيلذَايمرتثط فرم زير را تنميل مىيذ.
پر مردن ي ارسال تصًير تمام مذارك مرتثط مًرد وياز السامي است .
مذ رَگيري مٍ در اوتُاي ايه فرم ارائٍ مي شًد را جُت پيگيريُاي تؼذي حتما يادداشت ي وگُذاري مىيذ .

آدرس هلل  /واحذ
تخش
شُرستان
مذ پستي
پالك
مشخصات مالك/نماينذه قانوني:وًع شخص :
وام پذر
وام ي وام خاوًادگي
هشخصات انشعاب قذيوي

دَستان
حقيقي

ريستا

حقًقي
شمارٌ شىاسىامٍ

مًچٍ

مذ ملي

هشخصات انشعاب جذيذ

كاربري قذيمي ملك/واحذ :
-2خاوگي آپارتماوي-1خاوگي تل ياحذي
-3خاوگي تاؽ ييال
-4غيرخاوگي
*ػىًان مارتري غيرخاوگي قيذ شًد
قطر انشعاب قذيمي (ايىچ) :
 -2سٍ چُارم(- 3)3/4يل
 -1ينذيم()1/2
ظرفيت قراردادي ---:مترمنؼة در ماٌ(تراي ياحذَاي صىؼتي ي

كاربري جذيذملك/واحذ :
-2خاوگي آپارتماوي-1خاوگي تل ياحذي
-3خاوگي تاؽ ييال
-4غيرخاوگي
*ػىًان مارتري غيرخاوگي قيذ شًد
قطر انشعاب جذيذ(ايىچ) :
يل -1ينذيم( -2 )1/2سٍ چُارم(3)3/4
ظرفيت قراردادي ---:مترمنؼة در ماٌ(تراي ياحذَاي صىؼتي ي

تًليذي ميسان آب مًرد وياز درج شذٌ در مًافقت اصًلي)

تًليذي ميسان آب مًرد وياز درج شذٌ در مًافقت اصًلي)

ػرصٍ
اػيان
تؼذاد ياحذ
تؼذاد خاوًارسامه ملل/ياحذ
تؼذاد افراد سامه ملل/ياحذ
تؼذاد دام سثل
تؼذاد دام سىگيه
تؼذاد طيًر

ػرصٍ
اػيان
تؼذاد ياحذ
تؼذاد خاوًارسامه ملل/ياحذ
تؼذاد افراد سامه ملل/ياحذ
تؼذاد دام سثل
تؼذاد دام سىگيه
تؼذاد طيًر

ارسال تصوير هذارك هورد نياز
تصًيرفرم درخًاست تغييرمارتري(چىذ ياحذي مردن) تنميل شذٌ مًرد تاييذ شًرا ي دَياري يا تخشذاري ريستا
.
تصًيرشىاسىامٍ مالل/ومايىذٌ قاوًوي
تصًيرمارت ملي مالل/ومايىذٌ قاوًوي
تصًير سىذمالنيت ياقًلىامٍ مؼتثرمُرشذٌ تًسط شًرايدَياري يا تخشذاري يا ترگٍ اوحصار يراثت يا وامٍ دفترخاوٍ رسمي

تصًير مجًز ساخت در صًرتي مٍ ساختمان درحال ساخت تاشذ يا پرياوٍ پايان مار (درصًرت وياز)
تصًير مًافقت وامٍ اصًلي طرح يا مجًز طرح يا مجًز تغييرمارتري جذيذ(چىذ ياحذي مردن) از مراجغ ريرتط (صرفا جُت مارتري غيرخاوگي
وياز مي تاشذ)

تصًير پرياوٍ تُرٌ ترداري تا تاييذمارتري مًرد تقاضا (چىذ ياحذي مردن) (صرفا جُت مارتري غيرخاوگي وياز مي تاشذ)
تصًير پرياوٍ مسة،پرياوٍ تاسيس (صرفا جُت مارتري غيرخاوگي وياز مي تاشذ)
تصًير مؼرفي وامٍ سازمان متًلي ( صرفا جُت مارتري غيرخاوگي وياز مي تاشذ تٍ طًر مثال مساجذ تايستي مؼرفي وامٍ ادارٌ ايقاف ي
امًر خيريٍ را داشتٍ تاشىذ)
فيش َاي تاوني صاحة حساب ياريسشذٌ تٍ حساب شرمت آتفارشُرستان تاتت َسيىٍ حق مارشىاسي (در صًرت وياز)
فيش َاي تاوني صاحة حساب ياريسشذٌ تٍ حساب شرمت آتفارشُرستان تاتت َسيىٍ تغييرمارتري (ما تٍ تفايت حق اوشؼاب ياحذَاي اضافٍ
شذٌ) (در صًرت وياز)
فيش َاي تاوني صاحة حساب ياريسشذٌ تٍ حساب شرمت آتفارشُرستان تاتت َسيىٍ حق وصة مىتًر ي اتصاالت جذيذ تا سايس تاالتر (در
صًرت وياز)

تصًيرفرم تسًيٍ حساب تاامًرآتفارشُرستان
تصًير فيش تاوني صاحة حساب ياريسشذٌ تٍ حساب شرمت آ تفارشُرستان تاتت َسيىٍ صذير تسًيٍ حساب
تصًير قثض پرداختي آب تُاء آخريه ديرٌ
تصًير تؼُذوامٍ محضري جُت مارتريُاي غيرخاوگي تٍ استثىاي مرامس اداري
ثبت درخواست

مذ رهگيري
(مذ رَگيري را جُت پيگيريُاي تؼذي حتما يادداشت ي وگُذاري مىيذ)

پيگيري جواب درخواست :

مذ رهگيري

بخش پيغام يا وضعيت جاري:با توجه به پاسخ قيذ شذه در فرم (تغيير واحذ هسنوني)
هوافقتوي شود  /نوي شود
وضعيت بعذي:پرداخت هسينه ها

