شماره ................................................ :

فرم درخواست خدمات مشترکين

تاریخ .................................................. :

کد سند SBS-FO-02/00 :

پيوست .............................................. :

شرکت آب و فاضالب استان کرمان

اداره خدمات مشتركين
ايٌجبًت  .............................................................. .........صبحت اضتشان ثِ ضوبسُ پشًٍذُ ٍ ..................... ..................وذ جغشافيبيي  .................... .......دسخَاست
ٍاحذ ضوبسي

تغييش ًبم

پبسخ ثِ استؼالم

تغييش لغش اًطؼبة

تغييش هىبى سيفَى فبضالة

تغييش هىبى وٌتَس

اًطؼبة هجذد

تغييش وبسثشي

آة

ادغبم اًطؼبة

تفىيه اًطؼبة

تغييش لغش سيفَى فبضالة

تغييش ظشفيت لشاسدادي

تغييش وٌتَس خشاة

سبيش................................ ......

آدسس ................................................................................................................................................................. ...وذپستي .................................. ................ ...
ضوبسُ تلفي توبس .................................. ............. :
تبسيخ ٍ اهضبء دسخَاست وٌٌذُ
ًتيجِ اسصيبثي هله فَق ثِ ضشح ريل هي ثبضذ

پزيشش:
تؼذاد ٍاحذ

وبسثشي

تؼذاد عجمبت

لغش اًطؼبة آة

لغش اًطؼبة فبضالة

وشٍوي:

هسىًَي
سبيش
هيضاى ػشصِ  ............................. ..هتش هشثغ

هيضاى اػيبى  ..........................هتش هشثغ

ًذاسد

هيضاى آسفبلت ضىبًي  .................. .هتش

آسفبلت ضىبفي داسد 
ضوبسُ هصشفي وٌتَس ..................

ضوبسُ سشيبل وٌتَس .............................
ًظشيِ ًبظش اسصيبثي

تَضيحبت
ًتبيج اسصيبثي

ًبم ٍ اهضبء

ًبم ٍاهضبء اسصيبة

هطخصبت هله فَق ثِ استٌبد اعالػبت پبيِ پشًٍذُ:
وبسثشي

تؼذاد ٍاحذ

تؼذاد عجمبت

لغش اًطؼبة آة

لغش اًطؼبة فبضالة

ول ػشصِ

ول اػيبى

هالحظبت

هحبسجبت:

صفحه
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شماره ................................................ :

فرم درخواست خدمات مشترکين

تاریخ .................................................. :

کد سند SBS-FO-02/00 :

پيوست .............................................. :

شرکت آب و فاضالب استان کرمان

اعتبار اين فرم از تاريخ صدور مدت  60روز مي باشد
تفبٍت حك اًطؼبة
آة

ّضيٌِ ًصت ٍ لَاصم اًطؼبة
آة

فبضالة

تفبٍت ّضيٌِ ضجىِ آة ًبضي اص افضايص تؼذاد ٍاحذّب

فبضالة

اػالم ًظش ٍاحذ فٌي

تَضيحبت :

ٍاحذ عشاحي ٍ ًظبست

هسئَل پزيشش

جذٍل تمسيظ

ضشح ّضيٌِ ّبي پشداختي
هجلغ پشداختي (سيبل)

سيض ٍجَُ پشداختي

ضوبسُ فيص پشداختي

حك اًطؼبة آة

تفبٍت حك اًطؼبة آة

دسصذ پشداخت ًمذي

تفبٍت حك اًطؼبة فبضالة

هجلغ پشداخت ًمذي

ّضيٌِ ًصت ٍ لَاصم اًطؼبة آة

تؼذاد السبط

ّضيٌِ ًصت ٍ لَاصم اًطؼبة فبضالة

سشسسيذ اٍليي لسظ

ّضيٌِ تغييش ًبم

سشسسيذ آخشيي لسظ

ّضيٌِ استؼالم

ًَع تمسيظ  :هؼشفي ثِ ثبًه

حك اًطؼبة فبضالة

تمسيظ داخلي

ّضيٌِ تغييش هىبى وٌتَس
تفبٍت ّضيٌِ ضجىِ آة

اًطؼبة فَق تب تبسيخ

/

/

وليِ ثذّيْبي هشثَط ثِ آة ثْب ٍ هب ثِ التفبٍت حك اًطؼبة آة ٍ فبضالة سا ثش اسبس ضَاثظ ٍ همشسات هَجَد

پشداخت ًوَدُ است .
حسبثذاسي دسآهذ
ّ ضيٌِ ٍاگزاسي اًطؼبة فبضالة ثِ هجلغ  ................................................ .....سيبل ثبيستي دس سيستن هىبًيضُ هطتشويي جْت تمسيظ ثجت گشدد.

فشم تغييش هىبى وٌتَس آة

سيفَى فبضالة

/تغييش لغش وٌتَس آة

سيفَى فبضالة

صبدس ٍ ثِ ٍاحذ ثْشُ ثشداسي اسسبل گشديذ .
هسئَل پزيشش

وليِ تغييشات صَست گشفتِ دس اعالػبت پبيِ پشًٍذُ ٍ هجلغ  .................................................................................. ...........سيبل ثبثت حك اًطؼبة فبضالة عي
 .......................... ....لسظ دس سيستن هىبًيضُ ثجت گشديذ.
هشوض وبهپيَتش

صفحه
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