سواالت متداول
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چرا براي هر انشعاب آب بايستي يك انشعاب فاضالب خريداري گرد؟
طبق بند  4-32-1آيين نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه هاي آب و فاضالب وزارت نيرو ،
داشتن انشعاب آب و فاضالب الزم و ملزم يكديگر و كليه مالكان امالك واقع در محدوده طرح
جمع آوري و دفع فاضالب ظرف مدتي كه دستگاه ها و شركت هاي آب و فاضالب اخطار يا
اعالن مي نمايند تقاضاي نصب انشعاب فاضالب ملك خود را به مرجع مربوطه تسليم و هزينه
آن را پرداخت نمايند.
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چرا پاسخ استعالمها بايستي توسط متقاضي از سازمانهاي سطح شهر اخذ
گردد؟
زيرا پاسخ استعالم هنگامي به متقاضي ارائه ميگردد كه كليه بدهي هاي خود را به سازمان
مربوطه پرداخت نموده باشد ،لذا اخذ استعالم توسط شركت آبفا جهت امالك متقاضيان از
سازمانهاي سطح شهر امكانپذير نبوده و متقاضي بايستي جهت تسويه حساب  ،شخصاً مراجعه
نمايد.
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چگونه از خرابي كنتور ملك مطلع شويم؟
در صورتيكه پس از باز نمودن شير آب  ،شماره اندازه كنتور بدون حركت باشد و يا
اينكه مصرف ثبت شده در قبض آب خيلي كمتر يا خيلي بيشتر از مصرف معمول بوده
بايستي از طريق سامانه  122يا مراجعه به دفاتر پيشخوان و يا از طريق ميز خدمت
مستقر در آبفا منطقه در خصوص تست وسايل اندازه گيري اقدام نماييد .ضمناً مي
توانند قبل از اقدام فوق  ،با تست كنتور ملك خود بوسيله ظروفي با حجم معين از
خراب يا سالم بودن كنتور ملك خود اطمينان نسبي حاصل نمايند ( .به شرط بسته
بودن كليه شيرهاي آب ملك  ،ابتدا شماره كنتور را يادداشت سپس يك ظرف  22يا
 02ليتري را پر از آب نموده و مجدداً شماره كنتور را يادداشت نماييد  .اگر اختالف دو
عدد مشاهده شده با حجم آب ظرف يكسان نبود احتمال خرابي كنتور وجود دارد.
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در صورت به سرقت رفتن كنتور  ،مشترك چه اقداماتي بايد انجام دهد؟
مشترك بايستي با مراجعه به آبفا منطقه مربوطه و اثبات ادعاي خود  ،كنتور و لوازم
مورد نياز را تهيه نمايد تا پس از ثبت اطالعات كنتور جديد در سيستم  ،نسبت به
نصب آن توسط شركت اقدام گردد.
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در صورت تغيير كاربري يا تخريب ملك چه اقداماتي بايد انجام شود؟
طبق بند  0-32آيين نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه هاي آب و فاضالب وزارت
نيرو  ،در صورت تغيير كاربري و يا تخريب ملك  ،مشترك بايد با مراجعه به آب و
فاضالب شهرستان  ،دفاتر پيشخوان و يا از طريق ميز خدمت مستقر در مناطق آبفا
اقدام و اطالعات مورد نياز را ارائه و فرمهاي مربوطه را تكميل نماييد.
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ظرفيت قراردادي جيست؟
ظرفيت قراردادي تنها در خصوص انشعابات غير خانگي منظور ميگردد و طبق تعريف
مندرج در بند  0-11-1آيين نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه هاي آب و فاضالب
وزارت نيرو  ،عبارت است از حجم آبي كه در قرارداد مشترك درج شده و مشترك
مجاز به مصرف تا اين حد بر حسب متر مكعب در ماه مي باشد كه بر اساس درخواست
متقاضي يا مشترك و در صورت وجود امكانات فني براي شركت در چارچوب ضوابط
تعيين مي گردد.
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معافيت هاي حق انشعاب و آب بها كدامند؟
طبق ابالغيه شركت مهندسي آب و فاضالب كشور معافيتهاي حق انشعاب و آب بها به
شرح ذيل مي باشد.
معافيت هاي حق انشعاب

شرح تسهيالت
جانبازان  %25و باالتر و فرزند شهيد
براي يك واحد مسكوني و تنها يكبار

ميزان تسهيالت
حق انشعاب آب
 %122معاف

ميزان تسهيالت
حق انشعاب
فاضالب
 %122معاف

%122معاف

 %122معاف

تنها يكبار

از خدمات باشد
(جانباز -مددجو-
همسر -فرزند و يا

مدد جويان سازمان بهزيستي و كميته
امداد امام خميني براي يك واحد

سند ملك مي بايست
به نام متقاضي استفاده

آزادگان و خانواده شهدا(همسرو
والدين) براي يك واحد مسكوني و

مالحظات

 %122معاف

 %122معاف

مسكوني و تنها يكبار

والدين شهيد كه
متقاضي مي باشد).

مساجد ( به استثناي مراكز تجاري)،
حسينيه ها دارالقران ها و اماكن ديني
اقليت هاي ديني(زرتشتي،
كليمي،مسيحي)

 %122معاف

فقط مساجد %122
معاف

-

معافيت هاي آب بهاء

شرح تسهيالت

آب بهاء

كارمزد دفع
فاضالب

مالحظات

مساجد ( به استثناي مراكز تجاري)،
حسينيه ها دارالقران ها و اماكن ديني
اقليت هاي ديني(زرتشتي،

 %122معاف

فاقد معافيت

-

كليمي،مسيحي)

الگوي مصرف آب براي هر اشتراك چقدر است؟  11متر مكعب(معادل  11هزار ليتر) در ماه.
آيا هنگام خريد يا اجاره ،برگ تسويه حساب از شركت آب و فاضالب الزم است؟ هنگام خريد يا
اجاره امالكي كه داراي انشعاب آب هستند ،حتما بايد به آبفاي منطقه خود مراجعه كنيد و برگ تسويه
حساب را دريافت كنيد تا مشمول پرداخت بدهي معوقه نشويد.
آب شرب استان از طريق چه سدهايي تامين مي شود؟ از طريق سد كوثر
دوره صدور قبض آب چه مدت است؟ قبض آب بها تقريبا هر دو ماه يكبار صادر مي شود  .چنانچه بيش
از 1۱روز در وصول آن تاخير افتاد  ،مراتب را كتباً به آب و فاضالب منطقه خود اعالم فرماييد.
تغيير زياد در بهاي آب را چگونه اطالع دهيم؟ در صورتي كه مصرف آب شما در قبض كمتر يا بيشتر از
ميانگين قبل درج شده بود ،با اعالم رقم كنتور فعلي آب و فاضالب منطقه خود را مطلع كنيد.
آيا ماموران آب و فاضالب حق اخذ وجه بصورت نقدي رادارند؟ ماموران آب و فاضالب مناطق براي
وصول وجه نقد به مشتركين مراجعه نمي كنند .لذا در صورت مشاهده چنين مواردي سريعاً نيروي انتظامي
را مطلع فرماييد.
در صورت تاخير در پرداخت قبض آب چه خواهد شد؟ هر گونه تاخير در پرداخت آب بها و اقساط
هزينه انشعاب ،موجب قطع جريان آب مي شود و وصل مجدد آن با دريافت هزينه اتصال و تسويه حساب
امكان پذير خواهد بود.
چرا بايد بدهي معوقه پرداخت كنيم؟ هنگام خريد و يا اجاره امالكي كه داراي انشعاب آب هستند حتما
به آب و فاضالب منطقه خود مراجعه نموده و برگ تسويه حساب دريافت نماييد تا مشمول پرداخت بدهي
هاي معوقه نشويد.
بهنگام ساخت بنا يا تغيير كاربري بايد چكار كرد؟ قبل از هر گونه ساخت و ساز يا تغيير در نوع مصرف
آب ،الزم است صاحب ملك به آب و فاضالب منطقه خود مراجعه نمايد.

ماموران قرائت كنتور و آب بها را چگونه شناسايي كنيم؟ كليه ماموين قرائت كنتور و توزيع قبض آب
بها بايد داراي لباس فرم و كارت شناسائي باشند ،لذا از ورود افرادي كه فاقد لباس فرم و كارت شناسايي
معتبر هستند به داخل اماكن جدا خودداري فرماييد.
در صورتيكه هنگام مراجعه مامور قرائت در منزل نباشيم چه مي شود؟ در صورت عدم حضور
مشترك هنگام قرائت كنتور ،كارت مخصوص به جاي گذاشته مي شود لطفاً پس از رويت آن آخرين رقم
كنتور آب خود را قرائت و با شماره تلفن مندرج در كارت با امور مشتركين منطقه خود تماس حاصل تا
نسبت به صدور قبض آب بها اقدام نمايند.
وقتي بنظر مي رسد كنتور خراب است بايد چه كرد؟ هنگام خرابي كنتور مراتب را سريعا به اطالع آب
و فاضالب منطقه خود برسانيد.
آيا مسئوليت تاسيسات داخل منزل بعهده شركت آب و فاضالب است؟ مسئوليت حفظ و نگهداري
تاسيسات داخلي آب ملك صرفاً به عهده مشترك مي باشد.
آب بهاي ما نسبت به گذشته بسيار بيشترشده است .دليل چيست؟ بمنظور حصول اطمينان از عدم
شكستگي تاسيسات داخلي و اتالف آب ،لوله كشي تاسيسات داخلي ساختمان خود را آزمايش نماييد.
آيا ميتوان روي شيري كه انشعاب آب را به منزل يا مغازه ما وصل مي كند با آسفالت يا موزاييك
پوشاند؟ بمنظور جلوگيري از خسارت هاي احتمالي ،محفظه شير انشعاب را همواره مرئي نگاه داريد.
مدتي عازم مسافرت هستيم .بايد چه كنيم؟ اگر عازم مسافرت هستيد لطفاً انشعاب آب خود را بطور
موقت از شير فلكه قطع نماييد.
لوله هاي آب در نزديكي منزل ما شكسته است .به كجا بايد خبر دهيم؟ درصورت شكستگي شبكه
آب  ،لطفاً مراتب را سريعا" به پست امداد منطقه خود  133اطالع دهيد.
شكايات خود را به كجا بايد منعكس كنيم؟ شماره تلفن ( 133واحد ارتباطات مردمي آبفا استان بوشهر)
در تمامي ساعات شبانه روز پاسخگوي شهروندان عزيز است.
آيا ميتوانيم از انشعاب آب منزل خود به همسايگان بدهيم؟ امكان نقل و انتقال آب از ملكي به ملك
ديگر وجود ندارد.
آياميتوانيم كنتور خود را خود تعمير كنيم؟ هر گونه دست كاري در كنتور و اتصاالت مر بوط به آن
ممنوع مي باشد.
آيا ميتوانيم روي دريچه كنتور را بپوشانيم؟ بمنظور تسهيل درامر قرائت كنتور لطفاً روي دريچه اتاقچه
كنتور ايجاد مانع نكنيد.

