ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول))FAQ
ﺻﻔﺤﻪ ارﺳﺎل ﭘﺮﺳﺶ
 1ﺑﺮای واﺣﺪ ﺷﻤﺎر ﮐﺮدن اﻧﺸﻌﺎب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎت و ﻣﺪارﮐﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﺮ درﺧﻮاﺳﺖ )در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ( و آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺒﺾ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎﻋﺎت اداری ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ اﻧﺸﻌﺎب آب و ﻓﺎﺿﻼب ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎت و ﻣﺪارﮐﯽ ﻧﯿﺎزﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟

ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﺮ درﺧﻮاﺳﺖ )در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ( در ﺳﺎﻋﺎت اداری ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و
درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ اﻧﺸﻌﺎب آب و ﻓﺎﺿﻼب ﭼﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺎ ﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد؟

ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﻣﻮر ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ  /ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ در ﻫﺰﯾﻨﻪ واﺣﺪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ ﮔﺮدد؟

ﻣﻠﮑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  71ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﮐﺮده و از آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻨﺎ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﻧﺪ .

ﺟﻬﺖ واﺣﺪ ﺷﻤﺎرﮐﺮدن اﻧﺸﻌﺎب آب ﭼﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد؟

ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﻣﻮر ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ  /ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﭼﻪ ﻣﺮاﺣﻞ و ﻣﺪارﮐﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﺮ درﺧﻮاﺳﺖ )در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ( و آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺒﺾ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎﻋﺎت اداری ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻌﻼم ﻣﺤﻀﺮ ﭼﻪ ﻣﺮاﺣﻞ و ﻣﺪارﮐﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﺮ درﺧﻮاﺳﺖ )در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ( و آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺒﺾ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎﻋﺎت اداری ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ ﮐﻨﺘﻮر ﭼﻪ ﻣﺮاﺣﻞ و ﻣﺪارﮐﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻮد و ﭼﻪ ﻣﺪت ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ؟
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﺮ درﺧﻮاﺳﺖ )در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ( و آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺒﺾ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎﻋﺎت اداری ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻋﻠﺖ درج واژه ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
در ﺻﻮرت اﺿﺎﻓﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ و اﺛﺒﺎت ﺷﺪن ،ﺑﻌﺪ از وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺷﺮﮐﺖ در ﺻﻮرت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺒﻠﻎ واژه ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر در ﻗﺒﺾ درج ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﻨﻈﻮر از درج آﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮار در ﻗﺒﻮض ﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ اﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ واﺣﺪه ﺑﻮده و ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار در آﻧﺠﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯿﮕﯿﺮد.

ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻮارض در ﻗﺒﺾ ﺑﺮ ﭼﻪ اﺳﺎس و ﻣﻨﻈﻮردرﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد؟

ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ  6درﺻﺪ از ﻣﺒﻠﻎ آب ﺑﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻋﻮارض ﺷﻬﺮداری درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری ﺗﻌﻠﻖ دارد.

ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آب ﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ /ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺒﺾ آب ﺑﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻗﺒﻮض و ﭘﯿﮕﯿﺮی آن در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از وارد ﻧﻤﻮدن ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻗﺒﺾ و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﭘﺮداﺧﺖ درج ﺷﺪه در ﻗﺒﺾ و وارد ﻧﻤﻮد ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب و رﻣﺰ ورود
ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﺮده و در ﺻﻮرت اﯾﺠﺎد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻌﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ  ،از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮی ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ  ،ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﻮض ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎﻧﮏ و ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﻮده و درﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻌﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟

ﺿﻤﻦ ورود ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮاﺧﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻗﺒﺾ و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺒﺾ را وارد ﮐﺮده و ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

در ﺻﻮرت اﯾﺠﺎد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻌﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺿﻤﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﻤﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺎ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪی ﺑﻮده و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد؟

ﻋﻤﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﯿﺐ ﻣﺤﻞ و ﺷﺒﮑﻪ و ﻋﻤﻖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺤﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻤﻖ در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ  8/2ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ آﺳﻔﺎﻟﺖ
ﮐﻮﭼﻪ)ﺳﻄﺢ آب رو( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺼﺐ ،ﺨﺮوﺟﯽ ﻣﻨﺎزل ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از  2/2ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﺷﻬﺮ ﺳﺎزی اﯾﻦ ﻋﻤﻖ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ اﯾﻦ ﻋﻤﻖ ﺗﺎ  2ﻣﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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