خيابان انقﻼب -جنب شهرداري
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حيدري

آقاي مهران

مشتركين

مسئول

٣٥٢٢٢١٥٠

www.samad.ostb.ir

اتاق مشتركين

دولت )سامد(١١١

٣٥٢٢٣٨٨٥

تلفن و آدرس سامانه ارتباطات مردمي و

تنگستان

شماره كارشناس١٢٧ :

١

شماره داخلي١٢٧ :

اتاق مدير امور

شهرستان تنگستان

شماره تماس مستقيم٣١٦٤٠١٢٧ :

٣٥٢٢٤٣٣٥

امور آب و فاضﻼب

info@abfa_bushehr.ir
آدرس و تلفن رسيدگي به شكايات شركت:

محل استقرار

پست الكترونيكي:

تلفن تماس

آدرس پايگاه اينترنتي:
www.abfa_bushehr.ir

امراله گرگي

ارتباط با شركت:

مدير

تلفن اتفاقات)شبانه روزي(١٢٢ :

شهرستان

دور نگار٣٥٢٢٢١٥٠ :

نام خانوادگي

تلفن دفترمدير:

٣٥٢٢٤٣٣٥

سمت

همه روزه هفته
تلفن٣٥٢٢٣٨٨٥:

رديف

ساعات مﻼقات با مدير امور:

متصديان انجام كار

هر اطﻼعي كه شما درباره حوادث و
اتفاقات مشاهده شده در سطح شهر

اعﻼم نماييد  ،گامي است موثر در
جهت كاهش ميزان هدر رفت آب.



واگذاري انشعاب:براي اخذ انشعاب به واحد

مدارك مورد نياز براي واگذاري انشعاب آب

مشتركين امور يا بهره برداري هاي شهر خود مراجعه

مسكوني :كپي سند مالكيت) منازل فاقد سند قول نامه

ميگردد.

متقاضي -پوشه و گيره

فرماييد  .در صورت داشتن ظرفيت و امكانات ﻻزم در

محل مورد تقاضا در اسرع وقت نسبت به واگذاري اقدام


ارسال صورت حساب :كنتور هاي مشتركين

در دوره دوماهه قرائت ميشود  ،چنانچه در هنگام قرائت

كنتور در منزل حضور نداشتيد شماره كنتور را بصورت

حضوري يا تلفني به امور يا بهره برداري آب و فاضﻼب

اعﻼم فرماييد.


بازبيني صورت حساب  :هر چند اين شركت

نهايت دقت در صورتحساب را اعمال مينمايد با اين

وجود آمادگي كامل براي پاسخگويي به ابهامات و
بازبيني اشكاﻻت احتمالي صورتحساب ها را دارد.


رفع اتفاقات  :در صورت شكستگي  ،كم آبي

يا بي آبي انشعاب با واحد اتفاقات امور يا بهره برداري
آب و فاضﻼب شهر تماس بگيريد  ،مطمئن باشيد بر
حسب الويت اتفاقات پيش آمده ديگر مشتركين  ،نسبت

به رفع مشكل اقدام ميشود.

ارائه خدمات ما متكي به پرداخت به
موقع صورتحساب هاي آب بهاء
شماست  ،از اينرو خواهشمند است در
پرداخت
نسبت به
فرصت
اولين
قبض١/
خانگي ٢
انشعاب
نصب
هزينه

خود اقدام نماييد .


محضري( – اصل و كپي پروانه ساختمان  -شماره
اشتراك ملك مجاور – كپي شناسنامه و كارت ملي



مدرك مورد نياز براي واگذاري انشعاب

تجاري :اصل و كپي سند يا اجاره نامه رسمي – اصل و

كپي جواز كسب – كپي شناسنامه و كارت ملي متقاضي.


مدارك مورد نياز براي تغيير كنتور يا

انشعاب ) مسير  ،سطح  ،قطر(:آخرين قبض

پرداختي آب بهاء


مدارك مورد نياز براي جوابگويي به

استعﻼم :برگه استعﻼم دفتر خانه – آخرين پرداختي

قبض آب بهاء.


براي مابقي خدمات از قبيل وصل مجدد ،

تعويض كنتور يا اصﻼح بدهي ارائه آخرين

صورتحساب صادره ضروري ميباشد.

هزينه نصب انشعاب خانگي
كاربري

تك واحدي

بيش از يك واحد

مبلغ)ريال(
٨٤٠٠٠٠
٨٤٠٠٠٠

هزينه هاي متفرقه زير يك اينچ )ريال(
رديف

عنوان

١

كنتور

٢

٣
٤

٥
مشمولين
معافيت

جانبازان  %٢٥و

باﻻتر  ،آزادگان و
خانواده شهدا

خانواده جانبازان و
آزادگان متوفي،

فرزندان جانباز %٧٠
و باﻻتر

تحت پوشش كميته
امداد و سازمان

تغيير مكان
آزمايش

وسايل اندازه
گيري

خدمات قطع و
وصل

صدور قبض
المثني

تغيير نام
پرونده

كاربري

خانگي

٢٠١٠٠٠

١٢٢٠٠٠

٣٠٣٠٠٠
١٠٠٠٠

٨٤٠٠٠

شرح معافيت

آب بهاء

بر اساس تعرفه
هاي مصوب

بر اساس تعرفه

بهزيستي براي يكبار

هاي مصوب

مساجد و حسينيه

رايگان

غير

خانگي

٢٠١٠٠٠

١٢٢٠٠٠

٣٠٣٠٠٠
١٠٠٠٠
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حق انشعاب

آب

رايگان

فاضﻼب
رايگان

رايگان

رايگان

رايگان

تعرفه هاي

بر اساس
مصوب

