مدارك مورد نيبز (تغيير واحد مسکونی – چند واحدی کردن):
 -1دسخَاست متثي هَسد تاييذ شَسا ٍ دّياسي يا تخشذاسي سٍستا (دس صَستي مِ اشتشاك دس هحذٍدُ سٍستا تاشذ الثتِ دس صَست خاسج
اص هحذٍدُ سٍستا تَدى يا اداسي تَدى ًياصي تِ تاييذ شَسا يا دّياس ًذاسد)ً -اهِ هشاجع ريشتظ (جْاد  ) . .هثٌي تش تغييشماستشي اشتشاك
(چٌذ ٍاحذي مشدى)
 -2پشيٌت جَاب هثثت اص سايت ششمت آتفاس يا ًاهِ اعالم تاهيي آب اص سَي هعاًٍت ًظاست تش تْشُ تشداسي ششمت آب ٍ فاضالب
سٍستايي
-3اسائِ اصل ٍ مپي شٌاسٌاهِ ٍ ماست هلي هاللً/وايٌذُ قاًًَي
 -4اسائْاصل ٍمپي سٌذهالنيت ياقَلٌاهِ هعتثش(هْششذُ تَسظ شَساٍدّياسي يا تخشذاسي) يا تشگِ اًحصاس ٍساثت يا ًاهِ دفتشخاًِ سسوي
 -5اسائِ اصل ٍمپي هجَص ساخت دس صَستي مِ ساختواى دسحال ساخت تاشذ يا پشٍاًِ پاياى ماس (دسصَست ًياص)
-6اسائِ اصل ٍ مپي هَافقت ًاهِ اصَلي عشح يا هجَص عشح يا هجَص تغييشماستشي جذيذ(چٌذ ٍاحذي مشدى) اص هشاجع ريشتظ (صشفا جْت
ماستشي غيشخاًگي ًياص هي تاشذ)
-7اسائِ اصل ٍ مپي پشٍاًِ تْشّثشداسي تا تاييد كاربري مورد تقاضا (چٌذ ٍاحذي مشدى)(صشفا جْت ماستشي غيشخاًگي ًياص هي تاشذ)
-8اسائِ اصل ٍمپي پشٍاًِ مسة،پشٍاًِ تاسيس (صشفا جْت ماستشي غيشخاًگي ًياص هي تاشذ)
-9اسائِ اصل ٍ مپي هعشفي ًاهِ ساصهاى هتَلي ( صشفا جْت ماستشي غيشخاًگي ًياص هي تاشذ تِ عَس هثال هساجذ تايستي هعشفي ًاهِ اداسُ
اٍقاف ٍ اهَس خيشيِ سا داشتِ تاشٌذ)
 -10اسائِ اصل ٍ مپي فيش ّاي تاًني صاحة حساب ٍاسيضشذُ تِ حساب ششمت آتفاسشْشستاى تاتت ّضيٌِ حق ماسشٌاسي ٍ هاتِ تفاٍت ّضيٌِ
تغييشماستشي (ها تِ تفاٍت حق اًشعاب ٍاحذّاي اضافِ شذُ) ٍ حق ًصة مٌتَس ٍ اتصاالت جذيذ تا سايض تاالتش (دس صَست ًياص)

-11اسائِ اصل ٍمپي فشم تسَيِ حساب تااهَسآتفاسشْشستاى
 -12اسائِ اصل ٍمپي فيش تاًني صاحة حساب ٍاسيضشذُ تِ حساب ششمت آتفاسشْشستاى تاتت ّضيٌِ صذٍس تسَيِ حساب
 -13اصل ٍ مپي قثض آب پشداختي آخشيي دٍسُ
 -14اسائِ تعْذًاهِ هحضشي جْت ماستشيْاي غيشخاًگي تِ استثٌاي هشامض اداسي
مراحل انجبم خدمت  :پس اص داًلَد ٍ تنويل فشم درخواستتغييركاربري (چندواحدي كردن) ٍ ثثت ًام ايٌتشًتي دس سايت ٍ پس اص
دسيافت جَاب سايت دس قسوت سّگيشي  ،دس صَست ًياص تِ اًجام اقذاهات تعذي ًسثت تِ تْيِ هذاسك هَسد ًياص قيذ شذُ دس سايت
ششمت ٍ ّوچٌيي هغاتق جذٍل صيش اقذام ًوَدُ تا اصالحات الصم صَست گيشد :
رديف

مسئول انجبم فعبليت

مدت
زمبن
(دقيقه)

اسائِ دسخَاست متثي جْت چٌذ ٍاحذي مشدى اشتشاك تِ دفاتش پست سٍستايي()ICT
يا هشامض خذهات ايٌتشًتي جْت ثثت دسخَاست دس سايت ششمت آب ٍ فاضالب
سٍستايي استاى مشهاًشاُ ()www.abfar-ks.ir
ثثت دسخَاست چٌذ ٍاحذي مشدى اشتشاك دس سايت ششمت آب ٍ فاضالب سٍستايي
استاى مشهاًشاُ ( ٍ )www.abfar-ks.irاسائِ مذ پيگيشي تِ هشتشك
تشسسي اهناى چٌذ ٍاحذي مشدى اشتشاك تَسظ هاهَس تاصديذ ششمت آتفاس شْشستاى

10

ثثت پاسخ تش سٍي سايت ششمت آتفاس
پيگيشي دسخَاست اص عشيق دفاتش پستي سٍستايي ( )ictيا هشامض خذهات ايٌتشًتي تا
تَجِ تِ مذ پيگيشي دس صَست جَاب هثثت تْيِ هذاسك هَسد ًياص اعالهي اص سَي
دفاتش پستي سٍستايي ( )ictيا قيذ شذُ دس سايت ششمت آتفاس ٍ اداهِ هشاحل ٍ دس
صَست جَاب هٌفي پاياى
تْيِ هذاسك هَسد ًياص جْت چٌذ ٍاحذي مشدى ٍ اسائِ تِ دفاتش پستي سٍستايي( )ictيا
تا هشاجعِ حضَسي ٍ اسائِ تِ ششمت آتفاس شْشستاى (شاهل ًاهِ تاييذيِ تٌياد هسني
هثٌي تش اضافِ مشدى ٍاحذي تِ ٍاحذّاي هَجَد-هجَص ساختواى تا تغييشات جذيذ-
اسائِ اصل ٍ مپي فيش ّاي پشداختي ّضيٌِ ماسشٌاسي ٍ ّضيٌِ هاتِ تفاٍت حق اًشعاب
تاتت ٍاحذّاي اضافِ شذُ عي فشم  7207QF-اعالهي اص سَي دفاتش پستي
سٍستايي( )ictيا اهَس هشتشميي ششمت آتفاس شْشستاى ٍ اسائِ قثض آب تْاء پشداخت
شذُ هشتَط تِ آخشيي دٍسُ  -پشيٌت جَاب هثثت اص سايت ششمت آتفاس )
اسسال هذاسك اخز شذُ اص هشتشك تِ ششمت آتفاس شْشستاى

1

هشتشك

10

2

دفاتش پست سٍستايي()ICT

10

3

اهَس هشتشميي ششمت آتفاس
شْشستاى
اهَس هشتشميي ششمت آتفاس
شْشستاى
هشتشك

1440

1440

6

هشتشك

4320

7

دفاتش پست سٍستايي()ICT

1440

4
5

روش اجرايی اصالحيه در قرارداد (چند واحدی کردن اشتراك /تغيير تعداد
واحد يب خبنوار مشترك)

8

اهَس هشتشميي ششمت آتفاس
شْشستاى

اهَس هشتشميي ششمت آتفاس
9
شْشستاى
اهَس هشتشميي ششمت آتفاس
10
شْشستاى
سشجوع هذت صهاى اًجام فعاليت (دقيقِ)
سشجوع هذت صهاى اًجام فعاليت (سٍص)

30

30
10
8740
6

تشسسي هذاسك هشتشك دسيافت شذُ اص دفاتش پستي سٍستايي( ٍ )ictيا هشتشك ٍ دس
صَست ٍجَد ًقص دس هذاسك عَدت تِ دفاتش پستي سٍستايي( )ictيا خَد هشتشك
جْت سفع ًقص ٍ اسسال هجذد تِ اهَس هشتشميي ششمت آتفاس شْشستاى ٍ دس صَست
عذم ٍجَد ًقص اداهِ هشاحل
ثثت فيش ّاي ٍاسيضي ٍ دسج تغييشات دس سيستن ًشم افضاسي اهَس هشتشميي ٍ پشًٍذُ
هشتشك عي فشم 7204QF-
تايگاًي هستٌذات دس پشًٍذُ قذين هشتشك

