فرهت هَرد ًيبز سبيت ٍ ثبت ًبم ايٌترًتي
تْيِ ٍ تٌظين :مُىذس محمًد اسذي(كارضىاس امًر مطتزكيه ي درآمذ)

تاريخ تُيٍ  :ماٌ تيز ي مزداد سال1394

تبييذ كٌٌذُ :مُىذس ػلي پژمان (رئيس ادارٌ امًر مطتزكيه ي درآمذ)
عٌَاى خذهت  :درخَاست آزهبيص كٌتَر ٍ اتصبالت/تست ضكستگي ٍ تركيذگي
ضرايط الزم  :ارائٍ آخزيه قثض پزداختي آب تُاء،يجًدامکاوات فىي ،ػذم يجًدمًاوغ تزاي اوجام كار،رػايت سايزمقزرات مطاتق آييه
وامٍ ػملياتي ي ضزايط ػمًمي تؼزفٍ َاي آب ي فاضالب مصًب يسارت ويزي
تَضيحبت :آسمايص كىتًر تز حسة ضزيرت ي يا تقاضاي مطتزک در ضزايطي اوجام مي پذيزد كٍ قزائت كىتًر صحيح اوجام ضذٌ يلي
ميشان مصزف اػالم ضذٌ وسثت تٍ مصزف ديرٌ َاي قثل افشايص غيزػادي داضتٍ تاضذ يايه مصزف ميتًاوذ واضي اس خزاتي كىتًر ي
اتصاالت آن يا ضکستگي ي تزكيذگي لًلٍ َاي داخلي تاضذ .
داًلَد فرم درخَاست آزهبيص كٌتَر ٍ اتصبالت/تست ضكستگي ٍ تركيذگي
هراحل اًجبم خذهت :پس اس داولًد ي تکميل فزم درخًاست آسمايص كىتًر ي اتصاالت/تست ضکستگي ي تزكيذگيً ثثت وام ايىتزوتي ي
پس اس دريافت جًاب سايت در قسمت رَگيزي  ،در صًرت وياس تٍ اوجام اقذامات تؼذي وسثت تٍ تُيٍ مذارک مًرد وياس قيذ ضذٌ در
سايت اقذام ومًدٌ تا اصالحات السم صًرت گيزد:
هذت
رديف

هسئَل اًجبم فعبليت

1

متقاضي /مالك/ومايىذٌ قاوًوي

10

2

دفاتز پست ريستايي( )ICTيا
مزاكش خذمات ايىتزوتي
امًر مطتزكيه ضزكت آتفار
ضُزستان

10

6

متقاضي /مالك/ومايىذٌ قاوًوي

30

7

متقاضي/مالك/ومايىذٌ قاوًوي

30

رٍش اجرايي آزهبيص كٌتَر ٍ اتصبالت/تست ضكستگي ٍ تركيذگي

زهبى
(دقيقِ)

3

8
متقاضي/مالك/ومايىذٌ قاوًوي
امًر مطتزكيه ضزكت آتفار
9
ضُزستان
سزجمغ مذت سمان اوجام فؼاليت(دقيقٍ)
سزجمغ مذت سمان اوجام فؼاليت(ريس)

2880

2880
0

ارائٍ فزم تکميل ضذٌ ي درخًاست آسمايص كىتًر ي اتصاالت/تست ضکستگي ي تزكيذگي
مًجًد در سايت ضزكت آب ي فاضالب ريستايي استان كزماوطاٌ ( )www.abfar-ks.irتٍ
دفاتز پست ريستايي( )ICTيا مزاكش خذمات ايىتزوتي جُت ثثت وام ايىتزوتي َميه فزم
ثثت درخًاست آسمايص كىتًر ي اتصاالت/تست ضکستگي ي تزكيذگي در سايت ضزكت آب ي
فاضالب ريستايي استان كزماوطاٌ ( )www.abfar-ks.irي ارائٍ كذ رَگيزي تٍ متقاضي
اػالم وظز رئيس ادارٌ امًر مطتزكيه ي درآمذ ضُزستان تا تًجٍ تٍ گشارش كارضىاس تاسديذ
كىىذٌ اس محل ي ثثت پاسخ تز ريي سايت ضزكت آتفار
پيگيزي وتيجٍ درخًاست اس طزيق دفاتز پستي ريستايي ( )ictيا مزاكش خذمات ايىتزوتي تا تًجٍ
تٍ كذ رَگيزي در صًرت تاييذ تزكيذگي ي ضکستگي كىتًر ياتصاالت تُيٍ مذارک مًرد وياس
جُت اقذامات تؼذي اػالمي اس سًي دفاتز پستي ريستايي ( )ictيا قيذضذٌ درسايت ضزكت
آتفار ي ادامٍ مزاحل ي درصًرت ػذم تاييذ تزكيذگي يضکستگي كىتًر ياتصاالت داخل مىشل
پايان
تُيٍ مذارک مًرد وياس ضامل تکميل فزم درخًاست تؼًيض كىتًر ي قطؼات مؼيًب آن ي
تکميل فزم درخًاستاصالح قثض آب تُاءي ارائٍ تٍ دفاتز پستي ريستايي( )ictجُت ثثت
درخًاست در سايت ضزكت آب ي فاضالب ريستايي استان كزماوطاٌ ()www.abfar-ks.ir
يا تا مزاجؼٍ حضًري ي ارائٍ تٍ ضزكت آتفار ضُزستان
پيگيزي مزاحل درخًاست َاي تؼًيض كىتًر ي قطؼات مؼيًب آن ي اصالح قثض آب تُاء
تايگاوي سًاتق در پزيوذٌ مطتزک پايان مزاحل درخًاست آسمايص كىتًر ي اتصاالت/تست
ضکستگي ي تزكيذگي

5840

4

داًلَد فلَچبرتوراحل اًجبم خذهت ()visio-iso
قَاًيي ٍ هقررات هرتبط بب خذهت  :براسبس آئيي ًبهِ عوليبتي ٍ ضرايط عوَهي تعرفِ ّبي آة ٍ فبضالة هصَة ٍزارت ًيرٍ
ثبت ًبم ايٌترًتي درخَاست آزهبيص كٌتَر ٍ اتصبالت/تست ضكستگي ٍ تركيذگي
ًكبت هْن :
جُت ثثت درخواست آزمايش كنتور و اتصاالت/تست شكستگي و تركيدگيتمام فيلذَاي مزتثط فزم سيز را تکميل كىيذ.

پز كزدن ي ارسال تصًيز تمام مذارک مزتثط مًرد وياس الشامي است .
كذ رَگيزي كٍ در اوتُاي ايه فزم ارائٍ مي ضًد را جُت پيگيزيُاي تؼذي حتما يادداضت ي وگُذاري كىيذ .
هطخصبت هتقبضي

وًع ضخص  :مالك
وام ي وام خاوًادگي
وام پذر
ضمارٌ ضىاسايي قثض آب
ضمارٌ ضىاسىامٍ
كذ ملي
تاريخ تًلذ
تلفه ثاتت ي مًتايل

آدرس هحل اًطعبة
ضُزستان محل سکًوت

ومايىذٌ قاوًوي

تخص
دَستان
ريستا
كًچٍ
پالک
كذ پستي

هطخصبت هحل اًطعبة

وًع مصزف/كارتزي ملك/ياحذ :
قطز اوطؼاب درخًاستي (ايىچ) :
سٍ چُارم()3/4يکذيم()1/2
تؼذاد ياحذ
تؼذاد خاوًارساكه ملك/ياحذ
تؼذاد افزاد ساكه ملك/ياحذ
تؼذاد دام سثك
تؼذاد دام سىگيه
تؼذاد طيًر
پيگيري جَاة درخَاست :

-يك

هذارك هَرد ًيبز
فزم درخًاست تکميل ضذٌ.
كارت ملي
آخزيه قثض پزداختي آب تُاء
ثبت درخَاست
كذ رّگيري
(كذ رَگيزي را جُت پيگيزيُاي تؼذي حتما يادداضت ي وگُذاري كىيذ)

كذ رّگيري

بخص پيغبم يب ٍضعيت جبري:تبييذ تركيذگي ٍ ضكستگي كٌتَر ٍ اتصبالت  /عذم تبييذ
ٍضعيت بعذي :تكويل هذارك هَرد ًيبز اقذاهبت بعذي  /پبيبى

