ًوْدار جزیبى کبر ّاگذاری اًطؼبة ػبدی)دائن (

ضزّع

22
6
دریافت مدارک )مطابق پیوست شماره یک ( بررسی و
ثبت درخواست انشعاب
6
)(F-03-140
5
دفتز پیطخْاى دّلت
درخْاست اًطؼبة ثزق ضوب ثب ضوبرٍ پیگیزی  .......درسیستن ثجت تمبضبی
خذهبت هطتزکیي ثزق کزهبًطبٍ ثجت ضذ ّ ظزف چٌذ رّس آیٌذٍ جِت
ثبسدیذ ثَ هحل ضوب هزاجؼَ هی گزدد.
چبپ فزم هطبُذات هبهْر ثبسدیذ
F-03-65
هسئْل فزّش اتٌطؼبة

ثبسدیذ ّ ثزرسی اّلیَ هْلؼیت هحل
هبهْر ثبسدیذ

ثل ی

آیب هتمبضی ثب
تؼزفَ کطبّرسی
هی ثبضذ؟

خیز

1

ثَ ًوْدار جزیبى کبر ّاگذاری اًطؼبة
دیوبًذی رجْع ضْد

ثل ی

آیب هجوْع لذرت
درخْاسی ثیص
اس  30کلّْات
است ؟

خیز
تکویل ّ ارسبل فزم استؼالم ّضؼیت ضجکَ
هسئْل فزّش اًطؼبة
ثل ی
اػالم ّضؼیت ضجکَ

آیب ّاگذاری اًطؼبة
ًیبس ثَ استؼالم
ضجکَ دارد ؟

ادارٍ ثِزٍ ثزداری
خیز

خیز

ارسبل پیبهک ًْع چِبر

آیب ّاگذاری اًطؼبة
اس ضجکَ هْجْد اهکبى پذیز
است ؟

ثل ی

ارسبل هذارک ّ ًبهَ تِیَ طزح ثَ ادارٍ
هٌِذسی ّ ًظبرت

تکویل فزم هطبُذات هبهْر ثبسدیذ
F-03-65

ادارٍ فزّش ّ خذهبت هطتزکیي

هبهْر ثبسدیذ

2

1
1

2
خیز

آیب درهحل اًطؼبة دیگزی
ّجْد دارد

تِیَ طزح ّ ارسبل ثَ ادارٍ فزّش ّ
خذهبت هطتزکیي

ثل ی

ادارٍ هٌِذسی ّ ًظبرت

ضوبرٍ پزًّذٍ ّ ضوبرٍ هصزفی ّ تبریخ
لزائت اضتزاک دیگز ثجت گزدد

اػالم ضزایط ّ ُشیٌَ ثَ هتمبضی
F-03-287

هبهْرثبسدیذ

هسئْل فزّش اًطؼبة

تسْیَ حسبة ثذُی ثزق هصزفی
F-03-65
کبرضٌبص فزّش اًزژی ّ ّصْل
هطبلجبت

ارسبل پیبهک تْع سَ
تبئیذ ّ ثجت پزداخت ُشیٌَ ّ اػالم ثَ ادارٍ
فزّش ّ خذهبت هطتزکیي
F-03-62
ادارٍ هبلی ّ پطتیجبًی

ارسبل پیبهک تْع یک
خیز
آیب هحل دارای اًطؼبة غیز
هجبس است ؟

اجزای طزح

ثل ی

ضزکت تْسیغ  /هتمبضی

اػالم ّضؼیت ّ تسْیَ حسبة ثزق غیز
F-03-65هجبس

تحْیل ّ تحْل ضجکَ

کبرضٌبص ثبسرسی

ادارٍ هٌِذسی ّ ًظبرت

ارسبل پیبهک تْع دّ
اجزای سیستن ارت ّ ًصت تبثلْ
درصْرت ًیبس ثَ ًصت تبثلْ

ثبسدیذ هجذد هْلؼیت هحل ّ تکویل فزم
هطبُذات هبهْر ثبسدیذ
F 03-65
هبهْر ثبسدیذ

هتمبضی
تبییذ ضزایط فٌی ارت ّ تبثلْ ًصت ضذٍ
ًبظز ًصت لْاسم اًذاسٍ گیزی

خیز

آیب درهحل اًطؼبة دیگزی
ّجْد دارد

.اػالم ضزایط ّ ُشیٌَ ثَ هتمبضی
F-03-287
هسئْل فزّش لٌطؼبة

ثل ی
ضوبرٍ پزًّذٍ ّ ضوبرٍ هصزفی ّ تبریخ
لزائت اضتزاک دیگز ثجت گزدد

تبییذ ّ ثجت پزداخت ُشیٌَ ّ اػالم ثَ
ادارٍ فزّش ّ خذهبت هطتزکیي
F-03-62
ادارٍ هبلی ّ پطتیجبًی

تسْیَ حسبة ثذُی ثزق هصزفی
F-03-65
کبرضٌبص فزّش اًزژی ّ ّصْل
هطبلجبت

تکویل فزم هطبُذات هبهْر ثبسدیذ ّ
ارسبل فزم اػالهیَ ًصت لْاسم اًذاسٍ
گیزی ثَ ًبظز ًصت کٌتْر
F-03-59,60

هبهْرثبسدیذ

ارسبل پیبهک تْع سَ

ارسبل پیبهک تْع یک

کبرضٌبص فزّش اًطؼبة

خیز

ًصت کٌتْرّارسبل گشارش ثَ
کبرضٌبص فزّش اًطؼبة
F03-59,60ًبظز ًصت

آیب هحل دارای اًطؼبة غیز
هجبس است ؟

ثل ی

ثجت هطخصبت لْاسم اًذاسٍ گیزی در
رایبًَ ّ ثبیگبًی سْاثك در پزًّذٍ
هطتزک ّ ارسبل گشارش ثَ کبرضٌبص
فزّش اًزژی ّ ّصْل هطبلجبت
ثبیگبًی سبثمَ

هسئْل فزّش اًطؼبة

هسذّل فزّش اًطؼبة

ایجبد سبثمَ ّ ارسبل گشارش ثَ
کبرضٌبص فزّش اًطؼبة
کبرضٌبص فزّش اًزژی ّ ّصْل
هطبلجبت

پبیبى

پیبهک ًْع یک ":هتمبضی هحتزم جِت تسْیَ ثذُی ثزق هصزفی خْد ّ پیگیزی اداهَ رًّذاجزای درخْاست ثَ دفتز
لایر را
پیطخْاى دّلتی کَ در آًجب تمبضبی خذهبت ًوْدٍ ایذ هزاجؼَ ًوبئیذ ّ یب در غیز ایي صْرت هجلغ
ّ اریش ًوبئیذ ّ رسیذ پزداخت را ًشد خْد ًگبٍ
ثَ حسبة ضوبرٍ
طی ضٌبسَ لجض ّ ضٌبسَ پزداخت
داریذ .هطتزکیي تْسیغ ثزق"
پیبهک ًْع دّ":هتمبضی هحتزم جِت تسْیَ ثذُی ثزق غیزهجبس خْد ّ پیگیزی اداهَ رًّذاجزای درخْاست ثَ دفتز
لایر را
پیطخْاى دّلتی کَ در آًجب تمبضبی خذهبت ًوْدٍ ایذ هزاجؼَ ًوبئیذ ّ یب در غیز ایي صْرت هجلغ
ّ اریش ًوبئیذ ّ رسیذ پزداخت را ًشد خْد ًگبٍ
ثَ حسبة ضوبرٍ
طی ضٌبسَ لجض ّ ضٌبسَ پزداخت
داریذ.هطتزکیي تْسیغ ثزق"
پیبهک ًْع سَ ":هتمبضی هحتزم جِت پیگیزی رًّذاجزای درخْاست خْد ثَ دفتز پیطخْاى دّلتی کَ در آًجب
لایر را طی ضٌبسَ لجض ّ
تمبضبی خذهبت ثزق ًوْدٍ ایذ هزاجؼَ ًوبئیذ ّ یب در غیز ایي صْرت هجلغ
ًشدثبًک صبدرات ّاریش ًوبئیذ ّ رسیذ پزداخت را ًشد خْد ًگبٍ
ثَ حسبة ضوبرٍ
ضٌبسَ پزداخت
داریذ.هطتزکیي تْسیغ ثزق"
پیبهک ًْع چِبر ":هتمبضی هحتزم جِت پیگیزی اداهَ رًّذاجزای درخْاست خْد ثَ ادارٍ ثزق ًبحیَ هزثْطَ
هزاجؼَ فزهبئیذ.هطتزکیي تْسیغ ثزق"

پیبهک ًْع پٌج " :هتمبضی هحتزم اًطؼبة ثزق ضوب ثب ضوبرٍ اضتزا ک
ثزق کزهبًطب ٍ ثبهْفمیت ثزلزار گزدیذ.هطتزکیي تْسیغ ثزق"

در سیستن خذهبت هطتزکیي ضجکَ تْسیغ

پیبهک ًْع ضص  " :هتمبضی هحتزم تمبضبی ضوب در ارائَ خذهبت
ثزق لبثل اًجبم ًوی ثبضذ.خذهبت هطتزکیي تْسیغ ثزق"
1

درصْرتیکَ درخْاست هزثْط ثَ اًطؼبة کطبّرسی ثبضذ اس ًوْدار جزیبى کبر ّاگذاری اًطؼبة دیوبًذی استفبدٍ هی
ضْ د

ارسبل پیبهک ًْع پٌج

