مدارك مورد نيبز (تغيير کبربری) :
 -1دسخَاست وتثي هَسد تاييذ شَسا ٍ دّياسي يا تخشذاسي سٍستا (دس صَستي وِ اشتشان دس هحذٍدُ سٍستا تاشذ الثتِ دس صَست خاسج
اص هحذٍدُ سٍستا تَدى يا اداسي تَدى ًياصي تِ تاييذ شَسا يا دّياس ًذاسد) يا ًاهِ هشاجع ريشتط (جْاد  ) . .هثٌي تش تغييشواستشي اشتشان
 -2پشيٌت جَاب هثثت اص سايت ششوت آتفاس يا ًاهِ اعالم تاهيي آب اص سَي هعاًٍت ًظاست تش تْشُ تشداسي ششوت آب ٍ فاضالب
سٍستايي
-3اسائِ اصل ٍ وپي شٌاسٌاهِ ٍ واست هلي هالهً/وايٌذُ لاًًَي
 -4اسائِ اصل ٍوپي سٌذهالىيت يالَلٌاهِ هعتثش(هْششذُ تَسط شَساٍدّياسي يا تخشذاسي) يا تشگِ اًحصاس ٍساثت يا ًاهِ دفتشخاًِ سسوي
 -5اسائِ اصل ٍوپي هجَص ساخت دس صَستي وِ ساختواى دسحال ساخت تاشذ يا پشٍاًِ پاياى واس (دسصَست ًياص)
 -6اسائِ اصل ٍ وپي هَافمت ًاهِ اصَلي طشح يا هجَص طشح يا هجَص تغييشواستشي جذيذ اص هشاجع ريشتط (صشفا جْت واستشي غيشخاًگي
ًياص هي تاشذ)
-7اسائِ اصل ٍ وپي پشٍاًِ تْشّثشداسي تا تاييد كاربري مورد تقاضا (صشفا جْت واستشي غيشخاًگي ًياص هي تاشذ)
-8اسائِ اصل ٍوپي پشٍاًِ وسة،پشٍاًِ تاسيس (صشفا جْت واستشي غيشخاًگي ًياص هي تاشذ)
-9اسائِ اصل ٍ وپي هعشفي ًاهِ ساصهاى هتَلي ( صشفا جْت واستشي غيشخاًگي ًياص هي تاشذ تِ طَس هثال هساجذ تايستي هعشفي ًاهِ اداسُ
اٍلاف ٍ اهَس خيشيِ سا داشتِ تاشٌذ)
 -10اسائِ اصل ٍ وپي فيش ّاي تاًىي صاحة حساب ٍاسيضشذُ تِ حساب ششوت آتفاسشْشستاى تاتت ّضيٌِ حك واسشٌاسي ٍ هاتِ تفاٍت
ّضيٌِ تغييشواستشي(ها تِ تفاٍت حك اًشعاب) ٍ حك ًصة وٌتَس ٍ اتصاالتجديد تا سايض تاالتش (در صورت نياز)
-11اسائِ اصل ٍوپي فشم تسَيِ حساب تااهَسآتفاسشْشستاى
 -12اسائِ اصل ٍوپي فيش تاًىي صاحة حساب ٍاسيضشذُ تِ حساب ششوت آتفاسشْشستاى تاتت ّضيٌِ صذٍس تسَيِ حساب
 -13اصل ٍ وپي لثض آب پشداختي آخشيي دٍسُ
 -14اسائِ تعْذًاهِ هحضشي جْت واستشيْاي غيشخاًگي تِ استثٌاي هشاوض اداسي
مراحل انجبم خدمت  :پس اص داًلَد ٍ تىويل فشم درخواست تغييركاربريٍ ثثت ًام ايٌتشًتي دس سايت ٍ پس اص دسيافت جَاب سايت
دس لسوت سّگيشي  ،دس صَست ًياص تِ اًجام الذاهات تعذي ًسثت تِ تْيِ هذاسن هَسد ًياص ليذ شذُ دس سايت ششوت ٍ ّوچٌيي
هطاتك جذٍل صيش الذام ًوَدُ تا اصالحات الصم صَست گيشد :
مدت
رديف

مسئول انجبم فعبليت

1

هشتشن

10

2

دفاتش پست سٍستايي()ICT

10

زمبن

روش اجرايي اصالحيه در قرارداد (تغيير کبربری اشتراك)

(دقيقه)

اسائِ دسخَاست وتثي جْت تغييش واستشي اشتشان تِ دفاتش پست سٍستايي( )ICTيا هشاوض
خذهات ايٌتشًتي جْت ثثت دسخَاست دس سايت ششوت آب ٍ فاضالب سٍستايي استاى
وشهاًشاُ ()www.abfar-ks.ir
( ٍ )www.abfar-ks.irاسائِ وذ پيگيشي تِ هشتشن

يا هشاوض خذهات ايٌتشًتي
3

اهَس هشتشويي ششوت آتفاس

1440

شْشستاى
4

هعاًٍت ًظاست تش تْشُ

5

تشسسي اهىاى تغييش واستشي تَسط ششوت آتفاس شْشستاى اص طشيك اخز استعالم اص هعاًٍت
تْشُ تشداسي ستاد استاى

2880

تشداسي ستاد استاى
اهَس هشتشويي ششوت آتفاس

ثثت دسخَاست تغييش واستشي دس سايت ششوت آب ٍ فاضالب سٍستايي استاى وشهاًشاُ

تشسسي ٍ اظْاس ًظش دستاسُ اهىاى تغييش واستشي ٍ تعييي لطش ٍ يا افضايش همذاس ظشفيت
لشاسدادي ٍ اسسال ًظش تِ اداسُ اهَس هشتشويي آتفاس شْشستاى

10

ثثت پاسخ تش سٍي سايت ششوت آتفاس

شْشستاى
6

هشتشن

1440

پيگيشي دسخَاست اص طشيك دفاتش پستي سٍستايي ( )ictيا هشاوض خذهات ايٌتشًتي تا تَجِ تِ
وذ پيگيشي دس صَست جَاب هثثت تْيِ هذاسن هَسد ًياص اعالهي اص سَي دفاتش پستي
سٍستايي ( )ictيا ليذ شذُ دس سايت ششوت آتفاس ٍ اداهِ هشاحل ٍ دس صَست جَاب هٌفي
پاياى

تْيِ هذاسن هَسد ًياص جْت تغييش واستشي ٍ اسائِ تِ دفاتش پستي سٍستايي( )ictيا تا هشاجعِ

7

هشتشن

4320

8

دفاتش پست سٍستايي()ICT

1440

اسسال هذاسن اخز شذُ اص هشتشن تِ ششوت آتفاس شْشستاى

9

اهَس هشتشويي ششوت آتفاس

30

تشسسي هذاسن دسيافت شذُ اص دفاتش پستي سٍستايي( ٍ )ictيا هشتشن دس صَست ٍجَد ًمص

حضَسي ٍ اسائِ تِ ششوت آتفاس شْشستاى (هطاتك فَق)

دس هذاسن عَدت تِ دفاتش پستي سٍستايي( )ictيا خَد هشتشن جْت سفع ًمص ٍ اسسال

شْشستاى

هجذد تِ اهَس هشتشويي ششوت آتفاس شْشستاى ٍ دس صَست عذم ٍجَد ًمص اداهِ هشاحل
10

اهَس هشتشويي ششوت آتفاس

2880

شْشستاى

اسسال هذاسن تِ ّوشاُ ًاهِ جَاب هثثت هعاًٍت تْشُ تشداسي تِ اهَس هشتشويي ستاد استاى
جْت دسيافت دستَس تغييشات هشتَطِ ٍ صذٍس تسَيِ حساب تا تَجِ تِ آخشيي سلن وٌتَس
تشاي هشتشن جْت پشداخت

11

اهَس هشتشويي ستاد استاى

1440

12

هشتشن

1440

13

اهَس هشتشويي ستاد استاى

1440

14

اهَس هشتشويي ششوت آتفاس

30

اعالم ّضيٌِ واسشٌاسي ٍ ها تِ تفاٍت ّضيٌِ تغييش واستشي اشتشان ٍ ّضيٌِ صذٍس تسَيِ
حساب تِ هشتشن جْت ٍاسيض تِ حساب ششوت آتفاس هطاتك فشم  7207QF-تَسط هشتشن
 ٍ اخز تعْذ ًاهِ هحضشي تشاي واستشيْاي غيشخاًگي (تِ استثٌاء هشاوض اداسي)ٍاسيض ّضيٌِ ّاي اعالم شذُ اص طشف اهَس هشتشويي ستاد استاى ٍ اسائِ اصل ٍ وپي فيش
ّاي ٍاسيضي تِ حساب ششوت اتفاس شْشستاى ٍ تحَيل تِ اداسُ اهَس هشتشويي ستاد استاى
اسسال هذاسن ٍ پشًٍذُ اشتشان تِ ّوشاُ دستَس تغييشات تِ اهَس هشتشويي ششوت آتفاس
شْشستاى
ًشم افضاسي اهَس هشتشويي ٍ پشًٍذُ هشتشن طي فشم 7204QF-

شْشستاى
15

اهَس هشتشويي ششوت آتفاس

10

شْشستاى
سشجوع هذت صهاى اًجام فعاليت

18820

(دليمِ)
سشجوع هذت صهاى اًجام فعاليت
(سٍص)

ثثت فيش ّاي ٍاسيضي ٍ دسج تغييشات اتالغ شذُ اص اهَس هشتشويي ستاد استاى دس سيستن

13

تايگاًي هستٌذات دس پشًٍذُ لذين هشتشن

