
 

 
 
 

 شركت سهامي آب منطقه اي خراسان شمالي

 ((1فرم شماره ))
 

 دس هٌطمِ چبُ / كف ضكٌي/ تغييش هحل چبُ  دسخَاست اجبصُ حفش 

 لٌبت / اداهِ پيطكبس لٌبت      

 هطخصبت دسخَاست كٌٌذُ ) اضخبظ حميمي( -الف

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگي : -1

 تبسيخ ٍ هحل تَلذ : -2

 ضوبسُ ضٌبسٌبهِ ٍ هحل صذٍس : -3

 سوت لبًًَي هتمبضي : -4

 ًطبًي كبهل ٍ ضوبسُ تلفي : -5

 هطخصبت دسخَاست كٌٌذُ ) اضخبظ حمَلي ( -ة

 ًبم ٍ ًَع ضشكت : -1

 تبسيخ ٍ ضوبسُ ثجت : -2

 ًطبًي كبهل ٍ ضوبسُ تلفي : -3

 

 ل مورد تقاضا ((ح)) مشخصات م

 ًبم هحل :  -1

 استبى    ضْشستبى    ثخص  -2

 

 ًَع تصشف : 

 هذاسن هشثَطِ ضويوِ دسخَاست ضَد.هبلكيت هفشٍص / هطبع  -1

 سٌذ سسوي اجبسُ ضويوِ دسخَاست ضَد.   اجبسُ  -2

 هذت هٌمضي ضذُ است يب خيش ؟   اجبسُ ثشاي چٌذ سبل ثشلشاس ضذُ ؟ 

 هؤجش ارى ثِ حفشچبُ دادُ است يب خيش ؟   ًَع استفبدُ اص هستبجش چيست ؟

 وِ دسخَاست ضَد. /اساضي ٍاگزاسي دٍلتي سٌذ سسوي ٍاگزاسي ضوي -3     

 همذاس آة هَسد تمبضب 

 چِ همذاس آة هَسد ًيبص است ؟ -1

هسبحت صهيٌي كِ آثيبسي خَاّذ ضذ ٍ هذاسن تصشف آًشا ضويوِ هيكٌيذ چِ همذاس است ٍ چِ هٌبثغ آثي دس هحذٍد  -2

 هَسد تمبضب ٍجَد داسد ؟ 

 سبيش هصبسف  شٍسي داهپ   صٌؼتي   كطبٍسصي  آة سا ثِ چِ هصشفي خَاّيذ سسبًذ؟    ضشة  -3

 چِ هٌبثغ آثي ) چبُ ، لٌبت ، چطوِ ٍ سٍدخبًِ ( دس هجبٍست هحل هَسد تمبضب ٍجَد داسد ؟ -4

 

 ضذُ است يب ًِ ؟   چبُ / كف ضكٌي/ تغييش هحل چبُثشاي اساضي فَق تمبضبي حفش آيب لجالً 

  لٌبت / اداهِ پيطكبسلٌبت           

  ذ .ًبم هتمبضي ضوبسُ پشٍاًِ سا ركش كٌي
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هطبلؼِ ٍ هطابثك حميمات پبساخ دادُ ام :     سا دليمبًثب اطالع اص هفبد ايي فشم اػالم هيذاسم كِ كليِ اطالػبت هَسد دسخَاست 

ف سا اهْبس داضتِ ام كليِ ػَالت ًبضاي اص آًاشا ثؼْاذُ    چٌبًچِ ثؼذاً هؼلَم ضَد كِ حميمتي سا كتوبى ًوَدُ ٍ يب هطبلت خال

 گشفتِ ٍ خسبسات ٍاسدُ سا ججشاى خَاّن ًوَد . 

 

 

 امضاء متقاضي 

 

ايي فشم پس اص تٌظين ٍ اهضبء گَاّي ضذُ دس دفبتش اسٌبد سسوي دس لجبل سسيذ تحَيل ضشكت آة هٌطمِ اي هحل يب ضؼت 

 آى خَاّذ ضذ. 

 مِ اي يب ) ضؼت آى ( تكويل خَاّذ ضذ.ايي لسوت تَسط ضشكت آة هٌط

 ضوبسُ ٍ تبسيخ ثجت 

 دستَس هسئَل هشثَطِ 

 ًتيجِ ثشسسي ٍ ًظشيِ ضشكت : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FOP00.11 ضوبسُ سٍش :                                         2از    2صفحه 

 


