
 

 بسمٍ تعبلی

 ادارٌ امًر زیربىبیی ي عمران ادارٌ کل امًر عشبیر

 تًافقىبمٍ سطح خدمت تبمیه ي اوتقبل آة شرة ي فبضالة عشبیر

 : مقدمٍ_ 1

ادارُ کل اهَر عشایز تِ هٌظَر تْثَد سًدگی، تَسعِ شاخص ّای اًساًی ٍ رفاُ اجتواعی عشایز ٍ اسکاى دائن ٍ سطح تزخَرداری اس اب 

اشاهیدًی ٍ سالن تزای اًاى اقدام تِ اًتقال شثکِ آب عشایزی هی ًواید ٍ تزای تاهیي اب هَرد ًیاس کاًَى ّای ّدایتی ٍ خَدجَش اس کلیِ 

هٌاتع هَجَد اس جولِ چشوِ، قٌات ٍ رٍدخاًِ تْزُ تزداری هی ًواید ٍ در صَرت ًیاس اقدام تِ حفز چاُ عویق ٍ ًیوِ عویق، ایستگاُ پوپاص، 

 .خطَط اًتقال اب اشاهیدًی ٍ احداث تصفیِ خاًِ هی ًواید

 : َدف_ 2

  .تْثَد سًدگی، تَسعِ شاخص ّای اًساًی ٍ رفاُ اجتواعی عشایز ٍ اسکاى دائن ٍ سطح تزخَرداری اس آب اشاهیدًی ٍ سالن

 :مسئًلیت_ 3

 40905005 ، هَافقت ًاهِ شوارُ 1353 فصل دٍم اساًاهِ ساسهاى داهداراى هتحزک هصَب 5هادُ  (ُ)ادارُ کل اهَر عشایز تِ استٌاد تٌد 

 ّیات 29/3/1384ُ هَرخ 32467ت/18688 تصَیة ًاهِ شوارُ 11 هادُ 3 ٍ تٌد 1هطالعات جاهع ٍ عولیات ساهاًدّی عشایز، تثصزُ 

 دتیز ّیات دٍلت اقدام تِ تاهیي ٍ اًتقال آب شزب ٍ فاضالب عشایز در 12/5/1389 هَرخ 104274/40755/24ٍسیزاى، ًاهِ شوارُ 

 .هٌاطق عشایزی هی ًواید

 :تعُدات متقببل خدمت گیرودٌ ي دستگبٌ اجرایی_ 4

 هتقاضی هی تَاًد اس طزیق ساهاًِ ًسثت تِ درخَاست تاهیي خدهت هَرد ًظز تصَرت ایٌتزًتی ٍ یا تلفي درخَاست آهادُ ساسی سایت 

 . اسکاى اقدام ًواید ٍ تزای اّزاس َّیت تِ ادارُ شْزستاى هزاجعِ هی ًواید

 : َسیىٍ َب ي پرداخت َب_ 5

 .رایگاى هی تاشد

 :ديرٌ عملکرد_ 6

 .ایي خدهت یک تار تزای ّویشِ تزای ّز خاًَار اًجام هی پذیزد

 :خبتمٍ تًافقىبمٍ_ 7

تاهیي ٍ اًتقال آب شزب ٍ فاضالب عشایز جشء پزٍصُ ّایی هی تاشد کِ اگز در هَافقتٌاهِ ّا اعتثار هَرد ًیاس تصَیة گزدد ایي خدهت ارائِ 

 .هی گزدد


