تاریخ :
شماره :
پیوست :

فرم اصالح قبض
مدیر محترم اداره آب و فاضالب روستایی شهرستان ...............................
با سالم و احترام؛ اینجانب آقا /خانم  ..................................فرزند  ..........................با شماره اشتراک  ..........................ساکن روستای  .........................تقاضای
اصالح قبض خود را بعلت عدم قرائت قبلی  اشتباه مأمور قرائت  تعویض کنتور  شکستگی لوله  و یا  ......................................را دارم.
تاریخ و امضاء

--------------------------------------------------------------------تاریخ بازدید:

گزارش مأمور بازدید

/

/

شماره کنتور ................... :وضعیت کنتور :سالم  خراب  شکسته  بدون کنتور  معکوس  سایر................شماره بدنه کنتور ..................
پلمپ کنتور :دارد  ندارد  پلمپ مهره و ماسوله :دارد  ندارد  شکسته  شماره پلمپ  ...................تعداد دام (سبک  ..............رأس.
سنگین  .............رأس) متراژ فضای سبز  .............متر مربع .میزان مصرف ماهانه( جهت کنتور خراب) ......................... :متر مکعب.
توضیحات .................................................................................................................................................................................................................................... :
....................................................................................................................................................................................................................................................
نام و امضای بازدید کننده .............................. :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------رییس اداره درآمد و خدمات مشترکین

با سالم و احترام؛ نظر به گزارش بازدید انجام شده از محل ملک مشترک فوق ،خواهشمند است نسبت به اصالح قبض ایشان از تاریخ:
کنتور  ....................تا تاریخ:

/

/

به شماره کنتور  ........................بعلت عدم قرائت  اشتباه قرائت  کنتور خراب  تعویض کنتور 

شکستگی لوله  متروکه یا قطع  دور مجدد 
تاریخ

/

/

/

/

با شماره

و یا  .......................اقدام الزم را مبذول فرمایید .الزم بذکر می باشد کنتور خراب مشترک در

تعویض و شماره بدنه آن  ........................و شماره پلمپ آن  .........................می باشد.
نام و امضای مدیر شهرستان ............................. :

با توجه به گزارش مأمور بازدید و بررسی صورت گرفته قبض مشترک فوق به شرح ذیل قابل اصالح می باشد  قابل اصالح نمی باشد 
قبض از تاریخ:

/

/

با شماره کنتور  ... .................تا تاریخ:

/

/

به شماره کنتور  ........................بعلت عدم قرائت  اشتباه قرائت  کنتور

خراب  تعویض کنتور  شکستگی لوله  متروکه یا قطع  دور مجدد 

اصالح گردید.

تاریخ اصالح :

/

/

اداره درآمد و خدمات مشترکین

------------------------------------------------------------------------------------------------------------اینجانب  .......................................فرزند  ................................به شماره اشتراک  .......................ساکن روستای  .........................متعهد می گردم که پس از
اصالح قبض خود ،نسبت به پرداخت آن در مهلت تعیین شده اقدام نمایم؛ در غیر این صورت شرکت مجاز به بازگرداندن قبض به مبلغ قبل از اصالح می باشد.
امضای مشترک

کد فرمQF-7203 (2) :

