آئين نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه ھاي آب و فاضالب

 -١اھداف
تبيين ضوابط حاكم بر روابط شركتھی آب و فاضالب با متقاضيان ،مشتركين واستفاده كنندگان از خدمات وتأسيسات آب و فاضالب.

 -٢محدوده اجرا




امور آب و فاضالب وزارت نيرو
شركت مھندسی آب و فاضالب كشور
كليه شركتھای آب و فاضالب

 -٣مسئوليت ھا
٣-١مسئول اجرا
مسئوليت اجرای اﯾن آئين نامه بر عھده مدﯾران عامل شركتھای آب و فاضالب می باشد.

٣-٢حكميت
در تمام مواردی كه اختالفی بين شركت و متقاضی ﯾا مشترك اﯾجاد شود ،بر اساس قرارداد منعقده بين شركت با متقاضي و مشترك ،حكميت
با شوراي سه نفره اي خواھد بود كه توسط وزير نيرو تعيين مي شوند و طرفين مي توانند قبل از احاله موضوع به مراجع قضاﯾی به شوراي مذكور
مراجعه نماﯾد

 ٣-٣تفسير آئين نامه
در موارد ابھام ،تفسير مفاد اﯾن آئين نامه با وزﯾر نيرو است.

 -۴ضوابط اجرايی
فصل اول :تعاريف
كلمات و اصطالحات زير ھنگاميكه در تعرفهھا ،آئين نامهھا و يا در قراردادھاي برقراري انشعاب آب و فاضالب به كار روند ،معاني و مفاھيم ذيل را خواھند
داشت.

 ۴-١متقاضی
متقاضی عبارتست از :شخص حقيقی ﯾا حقوقی كه برقراری انشعاب ﯾا انشعابات آب و فاضالب و ﯾا تغيير در قطر انشعاب و ظرفيت قراردادی را در
خواست نموده ولی ھنوز درخواست وی انجام نشده باشد.

 ۴-٢مشترك
مشترك عبارتست از :شخص حقيقی ﯾا حقوقی كه انشعاب ﯾا انشعابھای )آب و ﯾا فاضالب( مورد تقاضاﯾش طبق مقررات برقرار شده باشد.

 ۴-٣شركت
شركت عبارتست از :شركت آب و فاضالب شھري و روستايي كه به موجب قوانين مربوطه تشكيل شده و ﯾا می شود و براي تمام ﯾا بخشی از امور
تأمين و توزﯾع آب شھری و ھمچنين جمع آوری و انتقال و تصفيه فاضالب در داخل محدوده خدماتی شركت به فعاليت می پردازد و خدمات مورد نياز آب و
فاضالب را تأمين می نماﯾد.
 ۴-٣-١شركتھاﯾی كه وظاﯾف ﯾاد شده را در مناطق آزاد تجاری و صنعتی به عھده دارند برای فعاليتھای اﯾن مناطق دارای آئين نامه و تعرفه ھای خاص
خود ھستند.

 ۴-۴تأمين و استحصال آب

تأمين و استحصال آب عبارتست از :كليه عمليات مربوط به بھره برداری از تأسيسات و تجھيزات مرتبط با استحصال آب از چاھھا ،چشمهھا ،قنوات و
برداشت آب از منابع سطحی )تلمبه خانه ھا و تأسيسات آبگيری از رودخانه و سدھا( و ھمچنين بھره برداری از تصفيه خانهھا،تأسيسات ضدعفونی و
مخازن سروﯾس و خطوط انتقال تا ابتدای مخازن ذخيره و ﯾا شبكه آبرسانی به منظور تأمين آب شھری ،كه اﯾن تأسيسات كال ً متعلق به شركت و ﯾا
سازمان ھای آب منطقه ای می باشند.

 ۴-۵شبكه عمومی توزيع آب
شبكه عمومی توزﯾع آب عبارتست از :كليه تأسيسات و تجھيزات توزﯾع آب از قبيل مخازن ذخيره ،خطوط اصلی و فرعی توزﯾع آب و ھمچنين تلمبه
خانهھای داخل شبكه كه كال ً متعلق به شركت می باشند.

 ۴-۶خط آبرسانی اختصاصی
تأسيسات و خطوط اﯾجاد شده در فاصله شبكه توزﯾع عمومی موجود تا ابتداء لوله انشعاب )محل نصب شير انشعاب( اعم از لوله و ساﯾر ملحقات خط
آبرسانی اختصاصی ناميده می شود.

 ۴-٧انشعاب آب
آن بخش از لوله فرعی آب كه مقطع آن متناسب با كنتور و ظرفيت انشعاب آب مشترك در نظر گرفته می شود و در نھاﯾت خط آبرسانی اختصاصی و ﯾا
شبكه عمومی توزﯾع آب را )از محل نصب شير انشعاب( به نقطه تحوﯾل )محل نصب كنتور( متصل مينماﯾد ،اعم از لوله و متعلقات مربوطه تا شير فلكه
بعد از كنتور ،انشعاب ناميده می شود و متعلق به شركت است

 ۴-٨تأسيسات و تجھيزات آب مشترك
كليه تأسيسات و تجھيزات آب و ھمچنين سيستم لوله كشی كه بعد از نقطه تحوﯾل )محل نصب كنتور( توسط مشترك ﯾا مشتركين اﯾجاد می شود
تأسيسات و تجھيزات مشترك ناميده می شود و متعلق به مشترك ﯾا مشتركين می باشد.

 ۴-٩وسايل اندازه گيری
وساﯾل اندازه گيری و كنترل عبارتند از :كنتور و ﯾا كنتورھا و ساﯾر ملحقات و كليه وساﯾل و دستگاھھای مربوطه كه به منظور محدود كردن و ﯾا سنجش
دبی و حجم آب ،طبق قرارداد در نقطه تحوﯾل نصب می گردند.
اﯾن وسائل كال ً متعلق به شركت و در اختيار وی میباشد و محل نصب آنھا در تمامی موارد توسط شركت تعيين میگردد.

 ۴-١٠شبكه عمومی جمع آوری و انتقال فاضالب
شبكه عمومی جمعآوری و انتقال فاضالب عبارتست از :كليه تأسيسات و تجھيزات مربوط به جمعآوری و انتقال فاضالب نظير اﯾجاد شبكهھای فرعی
عمومی و جمع آوری كنندهھای اصلی تا محل تصفيه خانه و تلمبه خانهھای داخل شبكه فاضالب شھری كه كال ً متعلق به شركت می باشد.

 ۴-١١تصفيه و دفع فاضالب
تصفيه و دفع فاضالب عبارت از :كليه عمليات مربوط به بھره برداری از تأسيسات و تجھيزات مرتبط با تصفيه و دفع پساب نظير تصفيه خانه ،تلمبه خانهھا
و انوع تأسيسات و تجھيزات فرﯾندھای تصفيه  ،تأسيسات كلرزنی ،كانال و ﯾا خطوط انتقال پساب تا نقطه معين می باشد.

 ۴-١٢خط اختصاصی اتصال فاضالب
تأسيسات و خطوط اﯾجاد شده در فاصله شبكه جمع آوری عمومی موجود فاضالب تا محل اتصال لوله انشعاب فاضالب اعم از لوله و ساﯾر ملحقات ،خط
اختصاصی اتصال فاضالب ناميده می شود.

 ۴-١٣انشعاب )اتصال( فاضالب
آن بخش از لوله فرعی فاضالب كه مقطع آن متناسب با سيفون ﯾا ظرفيت قراردادی بوده و فاضالب مشترك را از محل سيفون )نقطه تحوﯾل( به خط
اختصاصی و ﯾا شبكه عمومی جمع آوری فاضالب منتقل می نماﯾد)اعم از لوله و متعلقات مربوطه و سيفون( انشعاب )اتصال( فاضالب ناميده می شود
ومتعلق به شركت است.

 ۴-١۴تأسيسات و تجھيزات فاضالب مشترك
كليه تأسيسات و امكانات مربوط به جمع آوری و انتقال فاضالب نظير شبكه ھای فرعی ،تلمبه خانه و غيره و تأسيسات پيش تصفيه احتمالی قبل از
نقطه تحوﯾل )سيفون( كه توسط مشترك ﯾا مشتركين اﯾجاد می شوند ،تأسيسات و تجھيزات فاضالب مشترك ناميده می شود و متعلق به مشترك ﯾا
مشتركين می باشد.

 ۴ -١۵نقطه تحويل آب و يا فاضالب
نقطه تحوﯾل عبارت است از نقطه ای كه تأسيسات شركت به تأسيسات مشترك اتصال داده می شود و در آن محل وساﯾل اندازه گيری و كنترل نصب
می شود.
عموماً نقطه تحوﯾل آب محل نصب كنتور آب و نقطه تحوﯾل فاضالب محل نصب سيفون دفع فاضالب می باشد.

 ۴-١۶قرارداد برقراری انشعاب
قرارداد برقراری انشعاب آب و فاضالب عبارتست از :قرارداد منعقده بين شركت و متقاضی كه طبق مفاد آن انشعاب آب ﯾا فاضالب داﯾر می گردد.

 ۴-١٧خدمات آب
خدمات آب عبارتست از :در دسترس قرار دادن و فراھم بودن امكان برداشت و استفاده آب از شبكه آبرسانی توسط انشعاب آب و وساﯾل اندازه گيری
)كنتور( ،با ظرفيت مشخص و با فشار مقرر و كيفيت مناسب )در نقطه تحوﯾل( اعم از اﯾنكه مشترك از اﯾن ظرفيت استفاده نماﯾد ﯾا ننماﯾد.
 ۴-١٧-١فشار متعارف شبكه آب با توجه به تعريف حداقل و حداكثر فشار مجاز شبكه توزيع آب در نشريه شماره  ١١٧-٣سازمان مديريت و برنامه ريزي
كشور با عنوان "مباني و ضوابط طراحي طرحھاي آبرساني" و با نظر كميته فني شركت )متشكل از مدير شبكه و انشعاب و كارشناسان دفتر فني(
براي ھر منطقه تعيين مي گردد.

 ۴-١٨خدمات فاضالب
خدمات فاضالب عبارتست از :فراھم بودن امكان تخليه و دفع فاضالب به شبكه جمع آوری عمومی فاضالب به تناسب مصرف آب و ظرفيت مقرر و
مشخصات توافق شده در قرارداد برقراری انشعاب فاضالب ،اعم از اﯾنكه مشترك از اﯾن ظرفيت استفاده نماﯾد ﯾا ننماﯾد.

 ۴-١٩ظرفيت قراردادی
 ۴-١٩-١ظرفيت قراردادی انشعاب آب عبارت از تأمين ميزان حجم آبي كه در قرارداد مشترك درج شده و مشترك مجاز به مصرف تا اين حد بر حسب متر
مكعب در ماه مي باشد.
اﯾن ظرفيت در واحدھای مسكونی تحت عنوان الگوي مصرف در چارچوب ضوابط مصوب تعيين مي گردد و در مورد ساير كاربري ھا )غير خانگي(بر
اساس در خواست متقاضي يا مشترك و در صورت وجود امكانات فنی برای شركت در چارچوب ضوابط بر حسب متر مكعب در ماه تعيين می گردد.
 ۴-١٩-٢ظرفيت قراردادی انشعاب فاضالب عبارت از :ظرفيت امكان دفع ميزان حجم فاضالب خروجی با مشخصات تعيين شده از سوي شركت كه به
تناسب ميزان مصرف آب اعم از اينكه از شبكه آب شھري و روستايي يا غير آن باشد ،بر حسب متر مكعب در ماه ،ھمراه با ذكر ميزان بار آلودگی از
سوي شركت تعيين می گردد.

 ۴-٢٠انواع انشعابھای آب و فاضالب
انواع انشعابھای آب و فاضالب بر اساس نوع كاربری به شرح زﯾر است:
الف( انشعاب آب و فاضالب خانگی:
انشعاب آب و فاضالب برای مصارف خانگی به انشعابھاﯾی اطالق می شود كه صرفاً در حدود متعارف مصارف آب شرب و بھداشت ﯾا دفع فاضالب
خانگی در واحدھای مسكونی داﯾر می گردد.
واحد مسكونی شھری عبارتست از :مكانی برای زندگی كه به تشخيص شركت حداقل دارای ﯾك اطاق ،ﯾك آشپزخانه و ﯾك سروﯾس بوده و ورودی آن
مستقل ﯾا مرتبط با راھروی اشتراكی بوده ،و سيستم لوله كشی آن مجزا باشد.
تشخيص واحد مسكونی در روستاھا به عھده شركت می باشد.
ب( انشعاب آب و فاضالب مصارف اشتراكی:
اﯾن انشعابھا برای مصارف اشتراكی در بلوكھا و مجموعهھای ساختمانی مسكونی و شھركھای مسكونی و صنعتی و بطور جدا از ساﯾر انشعابات داﯾر
می گردد )نظير انشعاب آب و فاضالب محوطه ھای عمومی ،رختشوی خانه ،شيرھای برداشت آب ﯾا تخليه فاضالب در پاركينگ و موتورخانه مجتمع ھا
و كنتورھای تجمعی مناطق مسكونی و نظير آن(.
ج( انشعاب مصارف عمومی:
انشعاب آب و فاضالب مصارف عمومی به انشعابھاﯾی اطالق می شود كه جھت خدمات عمومی غير انتفاعی )نامبرده شده در تعرفه( به كار رود.
د( انشعاب فضای سبز:
انشعاب آب فضای سبز به انشعابھاﯾی اطالق می گردد كه جھت تأمين آب فضاھای سبز عمومی داخل شھرھا اعم از پاركھا ،ميادﯾن ،فلكه ھا ،بلوارھا
و ﯾا حاشيه كناری خيابانھا توسط متصدﯾان مربوطه درخواست و طبق مقررات شركت داﯾر می گردد.
ه( انشعاب توليدی:
انشعاب آب توليدی به انشعابھاﯾی اطالق می شود كه برای بكار انداختن و بھره برداری از صناﯾع ،كارخانهھا ،استخراج معادن ،صناﯾع كشاورزی برای
توليد فرآورده ھای كشاورزی و دامی در كارگاھھا )مانند مرغدارﯾھا ،دامدارﯾھا ،پرورش كرم ابرﯾشم و نظير آن( و صناﯾع كوچك و صنوف توليدی استفاده
می شود.

انشعاب فاضالب توليدی به انشعابھائی اطالق می گردد كه برای جمعآوری و دفع فاضالب صناﯾع ،كارخانجات ،مؤسسات و كارگاھھا و صنوف توليدی
بعد از پيش تصفيه و رسيدن كيفيت فاضالب خروجی به حد مجاز در محل اتصال به شبكه جمع آوری فاضالب شھری بر اساس استانداردھای شركت،
برقرار می گردد.
و( انشعابات مصارف تجاری:
به انشعابھاﯾی اطالق میگردد كه عموماً برای محل كسب و تجارت داﯾر میگردند.
ضمناً مصارف انشعابھاﯾی كه با ھيچيك از موارد اﯾن بند مطابقت ندارند مشمول تعرفه تجاری است.
محل داد و ستد كاال ﯾا خدمات و ھر مكانی كه در آن فعاليت تجاری و ارائه خدمات انتفاعی)نامبرده شده در تعرفه( صورت گيرد تجاری محسوب
میشود.
ز( انشعاب آ ب و فاضالب موقت:
اﯾن انشعابھا وﯾژه متقاضيانی است كه بدون دريافت ھزينه برقراري انشعاب براي ھر فعاليتي كه فقط مدت معيني انجام گيرد و پايان ميپذيرد ،واگذار
ميشود.

 ۴-٢١قطر انشعاب آب و فاضالب
قطر انشعاب آب و فاضالب مشتركين بر اساس ظرفيت قراردادی انشعاب در چارچوب ضوابط و مقررات ،توسط شركت تعيين می گردد.
چارچوب ضوابط و مقررات تعيين قطر انشعاب آب و فاضالب متناسب با ظرفيت قرار دادی انشعاب آب و فاضالب ،توسط شركت مھندسی آب و فاضالب
كشور مشخص و بر اساس جدول راھنما به شركتھا ابالغ می گردد.

 ۴-٢٢پروانه بھره برداری از انشعاب )آب و فاضالب(
پس از اجرای كليه مفاد قرارداد منعقده و برقراری انشعاب آب و فاضالب ،شركت نسبت به صدور پروانه بھره برداری كه در آن اطالعاتی از جمله :شماره
اشتراك ،نوع كاربری ،ظرفيت قراردادی ،قطر انشعاب ،ميزان عرصه و اعيان ،تعداد واحدھا و طبقات و ميزان بار آلودگی مجاز فاضالب ورودی به شبكه
عمومی فاضالب برای انشعاب آب ﯾا فاضالب و تغييرات احتمالی در انشعاب مورد نظر درج گردﯾده است ،اقدام و آن را در اختيار مشترك قرار میدھد.

فصل دوم :مقررات عمومی برقراری انشعاب آب و فاضالب
 ۴-٢٣شرايط درخواست برقراری و ھرگونه تغيير در مشخصات انشعاب آب و فاضالب
ھر شخص حقيقی ﯾا حقوقی میتواند برای ھر واحد مسكونی ،تجاری ،عمومی ،توليدی و غيره در محدوده خدماتی شركت درخواست برقراری ﯾا
ھرگونه تغيير در مشخصات انشعاب آب و فاضالب را بنماﯾد .قبول درخواست برقراری )ﯾا تغيير در مشخصات( انشعاب منوط به حصول شرﯾط زﯾر است:
الف( شركت ظرفيت و امكانات الزم جھت برقراری و ﯾا تغيير انشعاب مورد نياز متقاضی را در محل مورد تقاضا داشته باشد.
ب( ملك مورد نظر متقاضی كامال ً محصور و عمال ً منفك از امالك مجاور بوده و بر و كف معبر در محل ملك توسط شھرداری مشخص شده باشد.
ج( موانعی برای انجام كار شركت از جمله حفاری محل مورد نظر وجود نداشته باشد.
د(متقاضی ھيچگونه بدھی بابت بھای آب و فاضالب در محل موردنظر و ﯾا ھر محل دﯾگری به شركت ﯾا ساﯾر شركتھای آب و فاضالب وابسته به وزارت
نيرو نداشته باشد.
 ۴-٢٣-١داشتن انشعاب آب و فاضالب الزم و ملزوم ﯾكدﯾگرند و كليه مالكان امالك واقع در محدوده طرح جمع آوری و دفع فاضالب مكلفند ظرف مدتی كه
دستگاھھا و شركتھای آب و فاضالب اخطار ﯾا اعالن می نماﯾند تقاضی نصب انشعاب فاضالب ملك خود را به مرجع مربوطه تسليم و ھزﯾنه آنرا پرداخت
نماﯾند در غير اﯾن صورت شركتھای آب و فاضالب مجاز به قطع آب اﯾنگونه امالك خواھند بود.برقراری مجدد آب موكول به درخواست نصب انشعاب فاضالب
و پرداخت ھزﯾنه آن می باشد.
 ۴-٢٣-٢در موارد خاص با تصوﯾب ھيئت مدﯾره واگذاری انشعاب فاضالب بدون داشتن انشعاب آب با انعقاد قرار داد جداگانه صورت میگيرد.
 ۴-٢٣-٣واگذاری انشعاب آب به واحدھای مسكونی و غير مسكونی كه بنوعی موجب آلودگی منابع تأمين كننده آب شرب شھرھا )اعم از سطحی و
زﯾر زمينی( می شود منوط به دفع و ﯾا انتقال فاضالب از محل مورد نظر)طبق نظر شركت( می باشد.
ھمچنين واگذاری انشعاب آب به گرمابهھا ،مراكز توليدی و صنعتی و اماكن عمومی درمحلی كه شبكه جمع آوری فاضالب وجود ندارد مشروط به اﯾن
است كه متقاضی ،تأسيسات دفع فاضالب مربوطه را بطرﯾق بھداشتی و مورد قبول شركت اﯾجاد نموده باشد.
 ۴-٢٣-۴انشعاب فاضالب غير خانگی بشرطی واگذار میگردد كه كيفيت فاضالب بھنگام تخليه در محل اتصال به شبكه جمع آوری  ،به تشخيص شركت
بر اساس مقررات و استانداردھای مربوطه در حد مجاز باشد.

 ۴-٢۴ضوابط برخورداری از نرخ انواع انشعابھا
تشكيل پرونده جھت عقد قرارداد و برقراری انواع انشعابھا )آب و فاضالب( و برخورداری از نرخھای مخفف منوط به ارائه مدارك مورد قبول شركت می
باشد.
١ـ ۴-٢۴در مواردﯾكه منافع ملك به شخصی واگذار گردﯾده است و شخص اخير تقاضی برقراری انشعاب را داشته باشد ،عالوه بر مدارك مربوطه ،ارائه
تعھدنامه مبنی بر جوابگوﯾی و جبران ھرگونه خسارتی كه از برقراری انشعاب به ھر نحو به ملك ﯾا اموال مالك ملك ،وارد شود الزامی است.
 ۴-٢۴-٢حق انشعاب و ھزﯾنهھای مربوط به آن از مالك و ﯾا متقاضی درﯾافت می شود ،ولی انشعاب به نام و منحصراً متعلق به ملك مورد تقاضا خواھد
بود .در ھر حال درﯾافت حق انشعاب و ھزﯾنهھای مربوطه از متقاضی و صدور قبض درﯾافت وجه بنام پرداخت كننده ﯾا متقاضی و ھمچنين انعقاد قرار داد
برقراری انشعاب با متقاضی و ﯾا صدور پروانه بھره برداری از انشعاب بنام متقاضی دليل بر مالكيت ﯾا شناسائی حقی برای افراد مذكور نسبت به ملك
نخواھد بود.
 ۴-٢۴-٣ضوابط و مدارك الزم برای تشكيل پرونده را كميته ای مركب از معاونين شركت كه در زمينه امور مشتركی ،بھره برداری و برنامهرﯾزی مسئوليت
داشته باشد ،زﯾرنظر مدﯾر عامل شركت ،مشخص مینماﯾد.

 ۴-٢۵نصب كنتور و وسايل اندازه گيری
متقاضی میباﯾد بدون آنكه ھزﯾنه ای متوجه شركت شود محل مناسبی را با نظر شركت جھت نصب وساﯾل اندازه گيری آماده نماﯾد .مشترك مسئول
سالم نگھداشتن كليه وسائل و تجھيزاتی كه از طرف شركت در محل برقراری انشعاب آب و فاضالب نصب گردﯾده ،می باشد و تحت ھيچ عنوان حق
دستكاری آنھا با پلمبھاﯾی را كه بر روی كنتورھا و ساﯾر تجھيزات نصب میباشد ،ندارد و تنھا نماﯾندگان مجاز شركت در صورت ضرورت میتوانند نسبت
به بازكردن پلمبھا اقدام نماﯾند.
در تمام مواردﯾكه تغيير ﯾا تعوﯾض در لوازم اندازه گيری صورت میگيرد چنانچه بر اساس مدارك موجود در پرونده ،وسيل اندازهگيری قبلی متعلق به
مشترك باشد به وی مسترد میگردد.

 ۴-٢۶تغيير مكان داخلی وسايل اندازهگيری
مشترك ضمن اﯾنكه مسئول مرئی نگه داشتن و قابل دسترس بودن درﯾچه شير قطع و وصل آب قبل از كنتور و ھمچنين محل درﯾچهھای كنتور آب و
سيفون فاضالب میباشد ،به ھيچ عنوان حق جابجائی انشعاب و وساﯾل آن را ندارد و چنانچه پس از نصب انشعاب و وساﯾل اندازهگيری ،مشترك
تغييری در وضعيت ملك ﯾا ساختمان خود بدھد كه محل دستگاھھای فوق الذكر نامناسب گردد ﯾا مانعی در مقابل آنھا اﯾجاد شود شركت میتواند ضمن
رعاﯾت مفاد اﯾن آئين نامه دستگاھھای مزبور را با ھزﯾنه مشترك )بر اساس بند  ۴-۶۶اﯾن آئين نامه( به محل مناسبی منتقل )تغيير مكان داخلی( نماﯾد.
 ۴-٢۶-١در صورتيكه تغيير مكان داخلی نيازمند به لوازم و تجھيزات و ﯾا اﯾجاد شبكه فرعی و تأسيسات جدﯾد باشد كل ھزﯾنهھای مربوطه بعھده مشترك
خواھد بود و به ھزﯾنهھای جابجائی )موضوع بند  (۴-۶۶اضافه میشود.

 ۴-٢٧تغيير مكان خارجی انشعاب آب و فاضالب
انشعاب آب و فاضالب ،منحصراً مخصوص ملكی است كه در آن نصب و داﯾر شده باشد و لذا جابجائی آن ممنوع است.
 ۴-٢٧-١انشعابات منصوبه غير قابل انتقال بوده و جدا از اصل ملك ،قابل فروش ،معامله و ﯾا واگذاری به دﯾگری نمیباشد.
ھمچنين چنانچه مشتركی جبراً ﯾا به اختيار خود درخواست جابجاﯾی محل انشعاب )خارج از ملك و به مكان دﯾگر( را داشته باشد می باﯾد تقاضای
برچيدن انشعاب موجود را )طبق بند  (۴-۴٢نموده و برای برقراری انشعاب مورد نياز خود در محل جدﯾد مشابه سير متقاضيان اقدام نماﯾد.

 ۴-٢٨واگذاری انشعاب آب و فاضالب به مجتمعھا
به آپارتمانھا و مجموعهھای مسكونی ،تجاری ،اداری كه تأسيسات لوله كشی داخلی مجزا دارند در صورت وجود امكانات فنی ،شركت انشعابھای
متعدد واگذار خواھد كرد ليكن در صورتيكه تأسيسات لوله كشی داخلی اﯾن واحدھا مجزا نباشد ﯾك انشعاب واگذار میشود.
 ۴-٢٨-١برای مصارف مشترك مجموعهھا و مجتمعھا نظير موتورخانهھای شوفاژ ،پاركينگ و مصارف عمومی ﯾك انشعاب اشتراكی واگذار می شود.
 ۴-٢٨-٢در مواردﯾكه مشترك درخواست واگذاری سيفون اضافی فاضالب نماﯾد ،در صورت وجود امكان فنی با درﯾافت ھزﯾنهھای مقرر واگذاری آن بالمانع
است.

 ۴-٢٩تغيير نام پرونده
مالكين می توانند با ارائه اسناد رسمی و احكام قانونی و ﯾا اسناد مثبته ای كه مورد تأﯾيد شركت باشد ،بر اساس اﯾن آئين نامه تقاضای تغيير نام
پرونده آب و فاضالب را بنماﯾد.
 ۴-٢٩-١تغيير نام پرونده بنام انتقال گيرنده و ھمچنين پاسخ به استعالمھای محضری منوط به مساحی مجدد ملك ،پرداخت مابه التفاوت حق انشعاب
اختالف متراژ احتمالی ،تسوﯾه حساب كامل ،تسليم برگ خالصه معامله مصدق ملك و پرداخت مبلغ تعيين شده در بند  ۴-۶۶می باشد.

تبصره :در امالكي كه داراي واحدھاي آپارتماني متعدد با مالكين مختلفي و بدھي آب بھاء وھزينه ھاي انشعاب باشد ،چنانچه يكي از مالكين ،متقاضي
دريافت استعالم دفترخانه باشد ،شركت براساس مشخصات پايان كار ملك و صورت جلسه تفكيكي ،مابه التفاوت ھزينه ھاي برقراري انشعاب آب و
فاضالب را به قدرالسھم متقاضي از ملك ،معلوم و با دريافت آن و تسويه حساب پاسخ استعالم را براي ھر واحد مورد استعالم به صورت مجزا مي دھد.

 ۴-٢٩-٢چنانچه در پرونده انشعاب آب و فاضالب سند پرداخت وام و ﯾا ودﯾعه ای وجود داشته باشد كه بطور رسمی به خرﯾدار )متقاضی تغيير نام(
منتقل نشده باشد كماكان بنام پرداخت كننده اوليه محفوظ بوده و در صورت مراجعه به وی مسترد میگردد.

 ۴-٣٠تعيين مقدار مصرف آب و حجم دفع فاضالب مشترك
ارقامی كه وساﯾل اندازه گيری نشان می دھد دليل كافی برای مصرف آب و حجم فاضالب تخليه شده در شبكه ،توسط مشترك ﯾا استفاده كننده بوده
و مشترك ﯾا استفاده كننده ملزم به قبول آن می باشد مگر آنكه به تشخيص شركت اشكالی در كار وساﯾل اندازهگيری و ﯾا اشتباه در قرائت كنتور و ﯾا
اشتباه در محاسبات بھاء آب و كارمزد دفع فاضالب وجود داشته باشد كه در اﯾنصورت بر اساس موارد زﯾر عمل می گردد:
الف( شركت طبق برنامه ،كنتورھای خود را آزماﯾش كرده و صحت كار آنھا را از حيث نشان دادن ارقام مصرف بر اساس استانداردھای پذﯾرفته شده،
كنترل خواھد كرد و بر حسب ضرورت با تقاضای مشترك ﯾا استفاده كننده ،آزماﯾش الزم را به عمل میآورد در اﯾنصورت چنانچه وساﯾل اندازهگيری سالم
تشخيص داده شود مشترك ﯾا استفاده كننده باﯾد ھزﯾنه آزماﯾش را بر اساس اﯾن آئين نامه )بند  (۴-۶۶پرداخت نماﯾد.
ب( اگر ضمن ﯾكی از آزماﯾشھای شركت معلوم شود ارقامی را كه كنتور نشان داده داری بيش از ) ۵پنج( درصد خطا می باشد )حدود  %۵قابل اغماض
است(  ،تمام صورتحسابھای مربوط به مصارف آب )حداكثر ﯾكسال گذشته( به علت تاثير اﯾنگونه اشتباھات در ثبت ارقام كنتور اصالح خواھد شد.
اﯾنگونه تعدﯾالت برای نصف مدتی كه از تارﯾخ آخرﯾن آزماﯾش كنتور گذشته است به عمل می آﯾد و ھيچگاه مدت مذكور بيشتر از ﯾكسال در نظر گرفته
نخواھد شد.
ھرگاه نتوان مقدار مصرف آب را با توجه به درصد خطای كنتور و ﯾا خرابی كنتور محاسبه نمود در اﯾنصورت شركت تمام صورتحسابھای مدت فوق الذكر را
بر اساس دقيق ترﯾن آمار و اطالعات موجود و ﯾا با مقاﯾسه با ﯾك دوره مشابه قبلی تعدﯾل و اصالح نموده و در صورتيكه اﯾن امكان نيز وجود نداشته باشد
كل پرداختھای مشترك در طی دوره ﯾاد شده علی الحساب تلقی شده و مصرف در طی دوره مشابه آتی مالك تسوﯾه حساب قرار خواھد گرفت .در
مواقعی كه صورتحسابھا به طرﯾقی كه فوقاً اشاره گردﯾد ،تعدﯾل ﯾا اصالح شود شركت ھر مبلغی را كه اضافه از مشترك وصول كرده است به وی
مسترد می دارد و مشترك نيز میباﯾد ھر مبلغی را كه بدھكار میشود طی اقساط قابل قبول به شركت پرداخت نماﯾد.
ج( عالوه بر مورد بند "ب" ھرگونه كسری ﯾا اضافه محاسبه بھای آب و كارمزد دفع فاضالب ناشی از نواقص ﯾا اشتباه وساﯾل اندازه گيری از زمان وقوع
نقص و ﯾا اشتباه در قرائت كنتور ،از طرفين قابل برگشت می باشد  .در اﯾن رابطه كميته منتخب ھيئت مدﯾره مسئوليت ﯾن امر را بعھده خواھد داشت.
د( در تمام مواردﯾكه در دستگاھھای اندازهگيری نصب شده دستكاری و ﯾا در درست كار كردن آنھا دخالت شود و ﯾا از انشعاب آب و فاضالب به صورت
غير مجاز استفاده گردد ،شركت باﯾد بھای آب مصرفی و كارمزد دفع فاضالب ناشی از اﯾنگونه دستكارﯾھا و استفاده ھای غير مجاز )كه مقدار آن را بر
اساس ضوابط موجود تعيين خواھد نمود( با تعرفه آزاد محاسبه و به اضافه سير ھزﯾنهھاﯾی كه از اﯾنگونه اقدام ﯾا اقدامات غير مجاز متوجه شركت
گردﯾده است را از مشترك وصول نماﯾد.

 ۴-٣١تعھدات ناشی از صدور صورتحساب
مشترك ﯾا استفاده كننده از انشعاب آب و فاضالب ،مكلف به پرداخت مبلغ صورتحساب و حسب مورد بدھی ھای معوقه می باشد اعم از اﯾنكه بدھی
ھای مذكور مربوط به مشترك ﯾا استفاده كننده فعلی ﯾا قبلی باشد.
 ۴-٣١-١نرخ بھای آب مصرفی و كارمزد دفع فاضالب مشتركينی كه بعد از مھلت مقرر در صورتحساب نسبت به پرداخت آن اقدام نماﯾند و ﯾا مشتركينی
كه خواھان پرداخت بھای آب مصرفی و كارمزد دفع فاضالب قبل از انتھای دوره مصرف باشند به ترتيب در ضرﯾبی معادل  ٠۴/١برای تأخير و  ٩۶/٠برای
تعجيل بازاء ھر دوره ضرب خواھد شد.
 ۴-٣١-٢اعالم عدم درﯾافت صورتحساب توسط مشترك ﯾا استفاده كننده از تعھد پرداخت صورتحساب نمیكاھد ولی ھرگاه مشترك با مراجعه به شركت
درخواست صدور المثنی نماﯾد شركت موظف است با درﯾافت ھزﯾنه مربوطه )بر اساس بند  (۴-۶۶نسبت به صدور المثنی اقدام نماﯾد.
 ۴-٣١-٣مدت دوره قرائت كنتور و نمونه صورتحساب با نظر شركت و تأﯾيد شركت مھندسی آب و فاضالب كشور تعيين می گردد.

 ۴-٣٢تغيير در نوع مصرف
 ۴-٣٢-١مشترك صرفاً مجاز است بر اساس مشخصات مندرج در قرارداد و ﯾا پروانه بھره برداری ،از انشعاب استفاده نماﯾد چنانچه به تشخيص شركت
ھر ﯾك از مشتركين از انشعاب خود برای مصارفی به غير از آنچه كه در قرارداد ﯾا فرم برقراری و ﯾا پروانه بھره برداری انشعاب قيد گردﯾده است ،استفاده
نماﯾند ،شركت مي تواند با ابالغ كتبي نسبت به تغيير تعرفه از تارﯾخ مصرف غير مجاز به تشخيص خود اقدام و بھای آب مصرفی و ھزينه دفع فاضالب را
تا ارائه پروانه مجاز و تغيير كاربری انشعاب ،با تعرفه كاربري جديد محاسبه و درﯾافت نماﯾد.
 ۴-٣٢-٢در صورتيكه كاربری ملك دارای انشعاب آب و فاضالب عمال ً از نوعی به نوعی دﯾگر تغيير كند ،قرار داد قبلی لغو و براساس درخواست مشترك و
در صورت وجود امكانات فنی ،حق انشعاب قبلی و جدﯾد ھر دو كاربري طبق تعرفهھای جاری )قيمت روز( محاسبه و در صورت افزايش يا كاھش
مابهالتفاوت از مشترك درﯾافت و يا سي ) (٣٠درصد مابه التفاوت مسترد ميگردد.

 ۴-٣٢-٣در صورت ھرگونه افزاﯾش در ظرفيت قراردادي و تعداد واحدھاي ملك داراي انشعاب ،مشترك مكلف است به محض درﯾافت اولين نامه از سوی
شركت ،ھزينه ھاي ناشی از افزاﯾش و ﯾا تغيير در انشعاب مذكور را بر اساس تعرفه مورد عمل جاری )به قيمت روز( پرداخت نماﯾد.

 ۴-٣٣دسترسی به اماكن
مشترك ﯾا استفاده كننده از انشعاب آب و فاضالب  ،حق دسترسی به اماكن خود به منظور برقراری انشعاب ،قرائت كنتور ،بازرسی كنتورھا ،سيفون
اتصال فاضالب و ساﯾر وساﯾل و تأسيسات مربوطه و ھمچنين تعمير كردن ،قطع نمودن انشعاب آب و فاضالب  ،برداشتن اموال متعلق به شركت و
عنداللزوم كنترل فنی شبكهھای داخلی آب و فاضالب را به نماﯾندگان شركت كه ھوﯾتشان مشخص باشد اعطا مینماﯾد .بنابراﯾن برای موارد فوق طرح
شكاﯾات و ادعاھاﯾی از قبيل ورود به عنف ﯾا غير قانونی به ملك غير ،عليه شركت و كاركنان آن امكانپذﯾر نيست.

 ۴-٣۴نحوه استفاده مشترك از انشعاب آب و فاضالب
 ۴-٣۴-١انجام لوله كشیھای داخلی آب و مسئوليت اجرای صحيح آن به عھده مشترك بوده و شركت فقط موظف به تأمين فشار متعارف شبكه آب
می باشد و در مورد ساختمانھای بلند ،مشترك میباﯾستی با نظر كميته فنی شركت )متشكل از مدﯾر شبكه و انشعاب و كارشناسان دفتر فنی( با
تعبيه مخزن ذخيره ای كه آب بصورت آزاد وارد آن شود بوسيله پمپاژ از اﯾن منبع ،فشار در طبقات ساختمان را تأمين نماﯾد.
 ۴-٣۴-٢در مواردﯾكه در شبكه افت فشار و ﯾا كمبود آب وجود دارد مشترك اجازه نصب پمپ بر روی شبكه آب شھری به طور مستقيم را نخواھد داشت
و در صورت تخلف ،شركت نسبت به قطع انشعاب آب تا بر چيدن پمپ اقدام خواھد نمود.
 ۴-٣۴-٣مسئوليت انجام و اجرای صحيح شبكه و تأسيسات جمع آوری داخلی فاضالب تا نقطه اتصال به شبكه فاضالب شھری و رعاﯾت نكات فنی مورد
نظر شركت در اﯾن رابطه ،بعھده مشترك می باشد .در مواردﯾكه فاضالب تمام ﯾا قسمتی از ملك به شبكه فاضالب محل سوار نشود ،مشترك ﯾا
استفاده كننده ملزم به اﯾجاد تأسيساتی برای تخليه اﯾن فاضالب به شبكه محل خواھد بود.
 ۴-٣۴-۴در شبكه ھاي فاضالب مجزا ،آب باران ملك به ھيچ عنوان نبايد وارد شبكه فاضالب شود.
 ۴-٣۴-۵شركت مجاز است عنداللزوم نسبت به كنترل فنی طراحی و اجرای شبكهھای داخلی آب و فاضالب مشترك نظارت نماﯾد.
۴-٣۴-۶ميزان حداكثرآب مصرفي ھرمشترك با توجه به محدوديت منابع تأمين آب بويژه درايام اوج مصرف  ،بايستي براساس الگوي مصرف درحد مصرف
معقول باشد ودرموارديكه شركت تشخيص دھد مشترك يا استفاده كننده رعايت صرفه جويي را نميكند ،اخطاري را براي مشترك ارسال ودرصورت بي
توجھي نسبت به قطع آب اقدام مي نمايد .وصل مجدد آب منوط به سپردن تعھد مشترك مبني بر رعايت صرفه جويي و مصرف معقول آب خواھد بود.
 ۴-٣۴-٧شركت تعھدی در قبال تأمين آب فضای سبز و مصارف استخر و مشابه آن را نداشته و مشترك حق ندارد از آب اشتراك خانگی ،عمومی ،تجاری
و توليدی شھری برای تأمين آب فضای سبز و مصارف استخر ملك خود استفاده نماﯾد و در صورت فراھم بودن امكانات برای شركت ،باﯾد جھت تأمين آب
موراد فوق الذكر انشعاب جداگانه با كاربری مربوطه درخواست نماﯾد.
نرخ بھای آب مصرفی فضای سبز و مصارف استخر توسط ھيئت مدﯾره شركت تعيين می گردد.
 ۴-٣۴-٨در صورت وجود سير منابع تأمين كننده آب در داخل ملك مشترك )مثال ً چاه(  ،مشترك حق ندارد آنرا به شبكه آب شھری وصل نماﯾد و چنانچه
تأسيسات لوله كشی داخلی ملك مشترك به نحوی باشد كه برای ساكنين و ﯾا شبكه عمومی شھر احتمال آلودگی و ﯾا اتالف آب را داشته باشد،
شركت بالفاصله نسبت به قطع انشعاب )آب( مبادرت خواھد نمود و مشترك با درﯾافت اولين اخطار باﯾد نسبت به تعوﯾض و ترميم آن با ھزﯾنه خود و
طبق نظر شركت اقدام نماﯾد.وصل مجدد انشعاب موكول به رفع نقيص ﯾاد شده و پرداخت ھزﯾنه قطع و وصل خواھد بود.
 ۴-٣۴-٩مشترك باﯾد از عھده كليه خسارات شركت در برابر كليه دعاوی و مطالباتی كه در نتيجه قصور وی در انجام تعھدات خود )طبق مفاد بند (۴-٣۴
از طرف ھر كس عليه شركت بشود ،برآﯾد.

 ۴-٣۵مداومت جريان آب و خدمات دفع فاضالب
 ۴-٣۵-١شركت مسئول تأمين مداوم جرﯾان آب در شبكه با فشار متعارف و ھمچنين آب مورد نياز ھر انشعاب بر اساس استانداردھای مصرف و ظرفيت
قراردادی می باشد.
 ۴-٣۵-١شركت مسئول فراھم نمودن امكان جرﯾان مداوم تخليه فاضالب مشتركين )مشروط به رعاﯾت استانداردھای زﯾست محيطی و ﯾا مشخصات
مندرج در قرارداد مربوطه از طرف مشترك ﯾا استفاده كننده( به شبكه جمع آوری فاضالب شھری خواھد بود.
 ۴-٣۵-٣تعھدات موضوع بندھای  ۴-٣۵-١و  ۴-٣۵-٢شامل حوادث ناشی از عوامل خارج از كنترل و اتفاقی و ھمچنين قطع آب و ﯾا خدمات فاضالب بر
اساس موافقت با مشترك و ﯾا حدود اختيارات تعيين شده در اﯾن آئين نامه نمی باشد.تشخيص عوامل خارج از كنترل و اتفاقی با شركت مھندسی آب و
فاضالب كشور است

 ۴-٣۶كيفيت آب شرب
شركت مكلف است نسبت به ضد عفونی كردن مداوم آب شرب اقدام و كيفيت آن را از نظر باكترﯾولوژی  ،شيمياﯾی و فيزﯾكی طبق استانداردھای
ابالغی وزارت نيرو تأمين نماﯾد.

 ۴-٣٧نگھداری و اداره تأسيسات آب و فاضالب
شركت ملزم است تأسيسات آب و فاضالب را به نحو صحيح و مطابق استانداردھای معمول نگھداری و اداره نموده و در صورتيكه تأسيسات نياز به
مرمت داشته باشد اقدام فوری برای ترميم خرابی به عمل آورد.
 ۴-٣٧-١تمامی موارد استانداردھای ذكر شده در كليه مفاد اﯾن آئين نامه توسط وزارت نيرو تنظيم و ابالغ می شود.

 ۴-٣٨اصالح و تعويض وسايل و لوازم انشعاب
آن قسمت از وساﯾل و لوازم انشعاب آب و فاضالب كه به علت فرسوده شدن ﯾا حوادث اتفاقی نياز به تعوﯾض ﯾا اصالح داشته باشد ،بدون نياز به
درخواست مشترك و بدون درﯾافت ھزﯾنه ،توسط شركت انجام خواھد گردﯾد ،مگر آنكه به تشخيص شركت ،مشترك ﯾا استفاده كننده در اﯾجاد موارد
مذكور دخالت داشته باشد ،كه در اﯾن صورت می باﯾد ھزﯾنه مربوطه را )بر اساس قيمت تمام شده( پرداخت نماﯾد.
 ۴-٣٨-١حوادث و بالﯾای طبيعی كه منجر به تخرﯾب و خسارت عمومی به شبكه و ﯾا تأسيسات شركت گردد از حدود اﯾن آئين نامه خارج می باشد

 ۴-٣٩قطع موقت انشعاب )آب و فاضالب(
شركت در موارد مشروحه زﯾر انشعاب آب و ﯾا فاضالب مشترك ﯾا استفاده كننده را موقتاً قطع خواھد نمود:
الف( در صورتيكه تنھا مشترك ﯾا مصرف كننده پس از تسوﯾه حساب  ،درخواست قطع انشعاب را موقتاً بنماﯾد)در مورد انشعابی كه بيش از ﯾك خانواده از
آن استفاده می كنند باﯾد كليه استفاده كنندگان درخواست بنماﯾند(.
ب( اگر مشترك ﯾا استفاده كننده در اجرای مفاد مقررات مندرج در اﯾن آئين نامه و ﯾا در انجام تعھدات خود در مورد انشعاب آب و ﯾا فاضالب قصور نماﯾد.
ج( در صورتيكه مشترك ﯾا استفاده كننده نسبت به پرداخت كليه دﯾون خود به شركت در مھلت مقرر اقدام ننماﯾند.
د( در صورتيكه مشترك ﯾا استفاده كننده عمداً اقدام به دستكاری تأسيسات آب و فاضالب متعلق به شركت نموده و ﯾا اقدام به شكستن ﯾا دستكاری
منجر به خرابی كنتور نماﯾد.
ه( در مواردﯾكه مشتركين ﯾا استفاده كنندگان حرﯾم شبكه و تأسيسات آب و فاضالب شھری را رعاﯾت نكنند.
و( در مواردﯾكه مشترك ﯾا استفاده كننده ،ضوابط مربوط به استانداردھای فاضالب را برابر مشخصات مقرر مراعات ننماﯾد.
در مواردﯾكه رفع نقص سيستم پيش تصفيه بنا به تشخيص شركت احتياج به زمان داشته باشد ،در صورت امكان ،فرصت الزم به مشترك داده خواھد
شد ،بدﯾھی است در اﯾن مدت ھزﯾنه تصفيه بار آلودگی اضافی )به تشخيص شركت( درﯾافت خواھد شد.
ز( در صورتيكه از انشعاب واگذار شده آب و ﯾا فاضالب اقدام به لوله كشی به ملك دﯾگر و استفاده غير مجاز شود و ﯾا نسبت به نصب پمپ بطور
مستقيم بر روی انشعاب اقدام گردد.
ح( در صورتيكه مشترك ﯾا استفاده كننده به تشخيص شركت موجب نامرئی شدن درﯾچه محفظه شير قطع و وصل انشعاب )آب و فاضالب( بشود و ﯾا
اﯾجاد مانع در آن بنماﯾد.در اﯾن رابطه شركت اخطاری برای مرئی نمودن و رفع مانع به مشترك ﯾا استفاده كننده ابالغ می نماﯾد و چنانچه ظرف مھلت
تعيين شده مشترك ﯾا استفاده كننده اقدامی ننمود ،شركت رأساً اقدام و ھزﯾنه ھای مربوطه را به اضافه مبلغی بعنوان جرﯾمه )معادل بند (۴-۶۶
درﯾافت می نماﯾد .در صورت عدم پرداخت ھزﯾنه توسط مشترك ،انشعاب قطع گردد.
ط( در صورتيكه امكان قرائت كنتور در سه دوره متوالی به دليل بسته بودن در مسير نگردد.
ی( ھرگاه حكم ﯾا قرار الزم االجراء از سوی مقامات قضائی ،در زمينه قطع انشعاب )آب و فاضالب( صادر گردد.
 ۴-٣٩-١در ھنگام قطع موقت انشعاب آب و فاضالب كماكان صورتحساب بر حسب مورد بر مبنی حداقل بھای آب مصرفی و كارمزد خدمات دفع فاضالب
مربوطه و آبونمان ماھانه صادر خواھد شد.
 ۴-٣٩-٢در صورت كمبود آب و نياز به اعمال جيره بندی ،شركت با اعالم قبلی درمورد قطع جرﯾان آب اقدام می نماﯾد.

 ۴-۴٠برقراری مجدد انشعاب آب و فاضالب
 ۴-۴٠-١برای برقراری مجدد انشعاب آب و ﯾا فاضالب در محلی كه سابقاً انشعاب آب و فاضالب وجود داشته است و به علل مندرج در بند  ٣٩-۴موقتاً
قطع گردﯾده ،مشترك ﯾا استفاده كننده می باﯾد بر اساس تعرفهھای مصوب  ،كليه بدھی ھای معوقه و ھزﯾنه وصل ﯾا نصب مجدد و خسارات وارده )بر
حسب مورد( و حداقل بھای آب و كارمزد و دفع فاضالب و آبونمان ماھانه در طول دوران قطع را به شركت پرداخت نماﯾد.
 ۴-۴٠-٢در مواردﯾكه مطابق مفادﯾن آئين نامه ) بوﯾژه بند  (٣٩-۴انشعاب آب ﯾا فاضالب قطع می شود ،مشترك ﯾا استفاده كننده مجاز به دخالت در
تأسيسات و وصل خود سرانه انشعاب نمی باشد و در صورت تخلف ،انشعاب قطع و برقراری مجدد آن موكول به سپردن تعھد كتبی بر تكرار نشدن
خالف و تسوﯾه حساب كامل و پرداخت معادل دو برابر ھزﯾنه نصب آن انشعاب خواھد بود.

 ۴-۴١برچيدن دائم انشعاب آب و فاضالب
در ھر ﯾك از حاالت زﯾر شركت ،انشعاب آب و ﯾا فاضالب مشترك را بطور دائم جمع آوری ،پرونده را باطل و با مشترك تسوﯾه حساب خواھد نمود:
الف( ھرگاه مشتركی كه تنھا استفاده كننده از انشعاب می باشد در خواست بر چيدن دائم انشعاب را بنماﯾد )در صورتيكه از ﯾك انشعاب چند مصرف
كننده مستقل استفاده كنند می باﯾد كليه استفاده كنندگان درخواست نماﯾند(.
ب( ھرگاه بدھی مشترك ﯾا استفاده كننده پس از گذشت حداقل ﯾكسال از تارﯾخ قطع موقت جمعا به  %۵٠ھزﯾنه ھای برقراری انشعاب آب و فاضالب
مندرج در جدول ھزﯾنه ھای عمومی برقراری انشعاب برسد و عليرغم اخطار شركت بدھی مربوطه پرداخت نگردد.
ج( ھرگاه سه سال از تارﯾخ قطع موقت بگذرد و مشترك ﯾا استفاده كننده عليرغم اخطار شركت وضع خودش را مشخص ننماﯾد.
د( در صورت تكرار خالف موضوع بند  ۴-۴٠-٢برای بار دوم در ارتباط با وصل خود سرانه انشعاب قطع شده توسط مشترك ﯾا استفاده كننده.
 ۴-۴١-١در كليه حاالت فوق در صورت مراجعه مشترك )ﯾا استفاده كننده ای كه قائم مقام قانونی وی محسوب ميگردد( جھت تسوﯾه حساب ،بخشی
از ھزﯾنه برقراری انشعاب آب و فاضالب مندرج در جداول "ھزﯾنه ھای عمومی برقراری انشعاب" مورد عمل روز شرکت )بدون ھزﯾنه نصب و ھزﯾنه شبکه
اختصاصی( پس از کسر بدھی و خسارت ناشی از عدم اﯾفاء تعھد مسترد خواھد شد ،مبلغ مذكور در مورد انشعابات آب و فاضالب واگذار شده برای
كليه واحدھا معادل  %۵٠نوع انشعابی كه برای آن حق انشعاب آب و فاضالب پرداخت شده خواھد بود.

 ۴-۴٢باز فروش آب
مشتركين حق باز فروش آب به ملك ديگري و ھمچنين تخليه فاضالب ملك ديگري از طريق سيفون فاضالب انشعاب خود به شبكه جمع آوري فاضالب را
ندارند.
 :۴-۴٢-١چگونگي فروش انشعاب و تعيين ظرفيت قراردادي و نرخ فروش آب به متقاضياني که با اعمال تغييرات الزم )شکلي يا کيفي( روي آب تحويلي
مجددا آن را باز فروش مي نمايند،
از طريق دستورالعملي که توسط وزير نيرو ابالغ مي گردد تعيين مي شود.
 ۴-۴٢-٢فروش عمده آب به توزيع کنندگاني که شبکه اختصاصي دارند ،براساس ضوابط ابالغي وزارت نيرو ،مجاز خواھد بود.

 ۴-۴٣انصراف متقاضی در اجرای قرارداد
در صورتيكه متقاضی انشعاب قبل از برقراری آن به عللی درخواست فسخ قرارداد را بنماﯾد شركت موظف است پس از كسر ھزﯾنه لوازم مصرفی و
خدمات انجام شده برای متقاضی مذكور) از قبيل ھزﯾنه بازدﯾد محل ،تھيه طرح و نقشه عمليات اجرائی و غيره( كه صورت ھزﯾنه ھای آن را به متقاضی
ارائه می نماﯾد مابقی مبالغ پرداختی متقاضی را مسترد نماﯾد.
 ۴-۴٣-١آن بخش از ھزﯾنهھای اﯾجاد شبكه كه به لحاظ درخواست متقاضی به شركت تحميل شده است و لو آنكه انشعابات جدﯾد بر روی شبكه اﯾجاد
شده ،برقرار شود جزء ھزﯾنه ھائی است كه باﯾد توسط متقاضی تأمين شود.

 ۴-۴۴تعيين خسارت و سير ھزينه ھا
ھر مشترك ﯾا متقاضی كه به تأسيسات آب و فاضالب خسارتی وارد كند می باﯾد ھزﯾنهھای آنرا بر اساس بر آورد شركت پرداخت نماﯾد.

 ۴-۴۵قراردادھا
ھر قراردادی كه برای برقراری انشعاب آب و فاضالب بين شركت و متقاضی منعقد می گردد ،می باﯾد بر اساس مفاد اﯾن آئين نامه و مستند به آن
باشد.
لذا اﯾن آئين نامه جزو الﯾنفك كليه قراردادھاست ،ضمناً ھرگونه تغييرات بعدی در اﯾن آئين نامه )به جز ھزﯾنه ھای برقراری انشعاب كه بر اساس آئين
نامه و تعرفه روز انعقاد قرارداد است( شامل كليه متقاضيان و مشتركين خواھد گردﯾد.
قراردادھائيكه بر اساس اﯾن آئين نامه منعقد می شوند صرفاً ناظر بر ھزﯾنه ھای عمومی برقراری انشعاب آب و فاضالب بوده و باﯾد در آنھا مدت و ھزﯾنه
ھای برقراری انشعاب كامال ً مشخص شده باشد .اﯾن ھزﯾنه ھا تا زمانيكه قرارداد معتبر است قطعی و ثابت بوده و با تغيير در آئين نامه ھا و مقررات
عوض نخواھند شد .ھمچنين در قرار دادھای منعقده ،تعھدات فنی متقاضی كه شامل تأسيسات اختصاصی آب و فاضالب ملك متقاضی است می باﯾد
بدون ذكر ھزﯾنه منعكس گردد.
در مورد قراردادھائيكه قبل از ابالغ اﯾن آئين نامه منعقد شده اند ،اگر تعھدات فنی و مالی متقاضی در مواعد مقرر انجام شده باشد با متقاضی بر
اساس آئين نامه زمان انعقاد قرارداد رفتار خواھد شد ليكن ھرگونه تغيير در مفاد قرارداد قبلی بر اساس اﯾن آئين نامه می باشد.
 ۴-۴۵-١در مورد متقاضيانی كه تا تارﯾخ مقرر در قرارداد كليه تعھدات مالی خود را انجام داده باشند لكن تمام ﯾا قسمتی از تعھدات فنی آنھا ھنوز اجرا
نشده باشد ،شركت در صورتيكه آمادگی تأمين آب و خدمات دفع فاضالب را داشته باشد از تارﯾخی كه در قرارداد جھت تأمين آب و خدمات دفع فاضالب

مشخص گردﯾده  ،با اخطار قبلی ،متقاضی را به عنوان مشترك شناخته و طبق تعرفه مربوطه نسبت به ارسال صورتحساب با حداقل مصرف )با آبونمان(
اقدام خواھد نمود.در صورت عدم پرداخت صورتحساب از طرف مشترك ،مطابق بندھی  ۴-۴٠و  ۴-۴٢عمل خواھد شد در صورتی كه شركت نيز آمادگی
تأمين آب و خدمات دفع فاضالب متقاضی را نداشته باشد نمی باﯾد اقدام به صدور صورتحساب نماﯾد.
 ۴-۴۵-٢در مورد متقاضيانی كه تا تارﯾخ مقرر در قرارداد ،تمام ﯾا قسمتی از تعھدات مالی آنھا انجام نشده باشد ،ضمن اخطار كتبی ،قرارداد قبلی فسخ
شده تلقی و شركت پس از كسر ھزﯾنه ھای لوازم مصرفی و خدمات انجام شده برای متقاضی مذكور ) از قبيل ھزﯾنه ھای بازدﯾد از محل ،تھيه طرح و
نقشه ھای عمليات اجرائی و غيره( مابقی پرداختی متقاضی را مسترد خواھد نمود .ضمناً در صورت درخواست متقاضی و وجود امكانات فنی )به
تشخيص شركت( در ازای قسمتی از تعھدات مالی كه از طرف متقاضی در چارچوب قرارداد قبلی انجام شده ،شركت می تواند با تقليل )كم كردن(
ظرفيت قراردادی و ﯾا قطر انشعاب آب و فاضالب متناسب با ھزﯾنه پرداختی و بر اساس مقررات زمان عقد قرار داد انشعاب واگذار نماﯾد.
 ۴-۴۵-٣كليه اعالم ھزﯾنه ھا و قراردادھای در دست اقدام شركت می باﯾد دارای مھلت باشند .متقاضيانی كه وضعيت آنھا به ھر دليل نا مشخص بوده
و ﯾا قرارداد آنھا فاقد مھلت باشد ،با اخطار سه ماھه از طرف شركت برای آنھا تعيين تكليف گردﯾده و تعھدات آنھا زمان بندی می شود ،در صورتی كه
تعھدات به موقع انجام نگردد مشمول بندھی  ۴-۴۵-١و  ۴-۴۵-٢خواھند شد.
 ۴-۴۵-۴در صورتيكه شركت از اﯾفای به موقع تعھدات خود در مقابل متقاضی به دليل غير موجه استنكاف نماﯾد ،مسئول جبران خساراتی است كه از
محل آن به متقاضی وارد شده است و چنانچه در ميزان خسارت بين طرفين توافق حاصل نشود متقاضی محق به درﯾافت آنچه شركت قبول دارد خواھد
بود و برای مازاد آن ابتدا باﯾد جھت حكميت به معاونت امور آب و فاضالب شھری وزارت نيرو و سپس در صورت عدم قبول نظر وزارت نيرو می تواند به
مراجع قضائی مراجعه نماﯾد.

 ۴-۴۶انجام تعھدات متقاضيان آب و فاضالب توسط شركت
در مواردی كه متقاضيان در خواست نماﯾند اﯾجاد تأسيسات ﯾا انجام خدماتی كه می باﯾد خودشان انجام دھند ،توسط شركت انجام شود ،شركت می
تواند به عنوان پيمانكار انجام امور مذكور را بر اساس قرارداد جداگانه با متقاضی ﯾا مشترك در اﯾن مورد نقش كارفرما را خواھد داشت انجام دھد .قرارداد
مذكور تابع اﯾن آﯾين نامه نبوده و تابع شراﯾط مندرج در قرارداد منعقده خواھد بود.
 ۴-۴۶-١در صورتی كه متقاضی از مدﯾران ﯾا رؤسای ادارات شاغل در شركت باشد ،شركت تنھا با اجازه وزارت نيرو مجاز به قبول پيمانكاری می باشد.

فصل سوم :ھزينه ھای تأمين آب و ارائه خدمات دفع فاضالب
 ۴-۴٧شرايط عمومی
ھزينه ھاي عمومي برقراري انشعاب ھاي آب و فاضالب بر اساس جداول و تعرفه ھاي مصوب ،دريافت خواھد شد .مبناي فروش انشعاب آب و فاضالب
با كاربري خانگي به صورت مقطوع و براساس تعداد واحد و براي ساير كاربريھا براساس ميزان آب مورد نياز ماھانه ھر واحد با اعمال ضريب تعديل
شھري مربوطه محاسبه و دريافت خواھد شد .از كليه انشعابھا ماھيانه مبالغي به عنوان آبونمان جھت نگھداري از تاسيسات ولو آنكه مشترك از آب يا
خدمات دفع فاضالب استفاده نكند ،دريافت ميشود .مبالغ مذكور ساالنه براساس نوع كاربري انشعاب و با توجه به قطر مربوطه توسط وزارت نيرو تعيين و
ابالغ مي گردد.
 -۴-۴٧-١نحوه تعيين ظرفيت قراردادي مشترکين غيرخانگي جديد
کليه شرکت ھا موظفند ظرفيت قراردادي مشترکين غيرخانگي را با توجه به موارد زير برآورد و بهصورت ليست يکجا و براي کليه مناطق تحت پوشش
پس از تصويب در ھيأت مديره شرکت جھت اجرا به واحدھاي تابعه ابالغ نمايند:
الف( برآورد ميانگين مصرف مشترکين در ھر گروه کاربري حداقل در يک دوره يک ساله در سطح شرکت ) قرائت قبوض(
ب( وجود امکانات فني و تأسيسات و سھولت الزم براي تأمين آب
ج( مطالعات موردي مشاورين طرحھاي آب و فاضالب
د( وضعيت اقليمي و آب و ھواي منطقه
ھـ ( درنظرگرفتنمصارفسرانهکاربريھايمختلفبااستفادهازکتب علمي معتبر و استانداردھاي ملي و بين المللي
و( براي واحدھاي صنعتي و توليدي که از مراجع قانوني موافقت اصولي دريافت مي دارند ميزان آب موردنياز درج شده در موافقت اصولي
ز( ظرفيت قراردادي و مصارف مندرج در قراردادھاي واحدھاي مشابه
ح( درخواست مشترک

تبصره  -١حداقل ظرفيت قراردادي براي يک واحد غيرخانگي نبايستي از پنج ) (۵مترمکعب در ماه کمتر باشد.
تبصره  -٢فروش انشعابات غير خانگي با ظرفيت مازاد بر ھزار و پانصد ) (١۵٠٠متر مكعب در ماه بايستي پس از تاييد شركت مھندسي آب و فاضالب
كشور انجام گيرد.
-۴-۴٧-٢نحوه تعيين ظرفيت قراردادي مشترکين غيرخانگي موجود

شرکت موظف است براي اصالح قرارداد انشعابات غيرخانگي موجود ) مربوط به قبل از  (٨۵/١٠/١۵به ظرفيت قراردادي با رعايت موارد زير اقدام نمايد.
الف( ميزان ظرفيت قراردادي انشعابات موجود با استفاده از ليست مصوب ھيأت مديره موضوع بند  ۴-۴٧-١مورد عمل براي مشترکين جديد تعيين مي
گردد.
ب( در صورت عدم تغيير در مشخصات ملک ،مستحدثات و نوع کاربري ،حق انشعاب پرداختي مشترک ) براساس عرصه و اعيان مندرج در پرونده( به
شرح مورد عمل قبل از  ٨۵/١٠/محاسبــه و بـــا حقانشعاب ظرفيت قراردادي تخصيصي )طبق بند الف( مقايسه مي گردد ،در صورتــيکه پرداختي
مشترک از بھاء حقانشعاب متعلقه )مطابق با ظرفيت قراردادي( کمتر باشد بدون دريافت وجه و اگر بيشتر باشد پساز اصالح قطر انشعاب مطابق با
ظرفيت قراردادي متعلقه ،سي درصد ) (%٣٠مابهالتفاوت بهوي پرداخت ميگردد.
تبصره  :در صورت تغيير در مشخصات ملك ،مستحدثات و نوع كاربري چنانچه بھاء حق انشعاب جديد بر اساس ظرفيت قرارداد از حق انشعاب پرداختي
مشترك )به نرخ قبل از  (٨۵/١٠/١۵بيشتر باشد مابه التفاوت دريافت ميگردد.
 -۴-۴٧-٣برقراري انشعاب مختلط :
الف( در صورتي که متقاضي براي ملک خود دو يا چند نوع کاربري تعريف نمايد ،مي بايست براي ھر واحد و ھر نوع کاربري ،انشعاب و کنتور مجزايي
خريداري و نصب نمايد.
ب( در صورتي که به تشخيص کميته مذکور در بند  ۴-٣۴-١امکان نصب انشعابات مجزاميسر نباشد ،انشعاب مختلط با شرايط زير واگذار
مي گردد:
 - ١حق انشعاب بخش مسکوني براساس واحد شماري مبالغ مقطوع و براي بخش غير خانگي بر مبناي ظرفيت قراردادي مورد عمل براي ھمان
کاربري محاسبه و مجموع حق انشعاب ھا دريافت خواھد شد.
 -٢در صورت اختالط کاربري خانگي و غير خانگي آب بھاء براساس کاربري مسکوني بوده و به ازاء تعداد واحدھاي مسکوني  ،آبونمان مسکوني و به
ازاء واحدھاي غيرمسکوني  ،آبونمان غيرمسکوني دريافت مي گردد.
 -٣در صورت اختالط چند کاربري غير مسکوني ،باالترين نرخ آب بھاء مربوط به کاربري ھاي موجود )به غير از كاربري ھاي با نرخ مخفف( براي کل آب
بھاي مصرفي انشعاب مختلط ،مالک عمل خواھد بود و آبونمان نيز به نسبت تعداد واحدھا محاسبه خواھد شد.

 ۴-۴٨قطر انشعاب و فشار پشت كنتور
قطر انشعاب واحدھاي مسكوني و غير مسكوني بر اساس شرايط تامين آب در منطقه و پس از تاييد شركت اعالم مي گردد .اقطار استاندارد با توجه
به ظرفيت قراردادي و يا تعداد واحد توسط شركت مھندسي آب و فاضالب كشور اعالم ميگردد.

 ۴-۴٩تأسيسات آبرسانی و دفع فاضالب اختصاصی
احداث كليه خطوط آبرسانی و ھمچنين خطوط جمع آوری فاضالب اختصاصی از شبكه موجود تا ابتدا لوله انشعاب ،در تمام موارد با رعاﯾت استانداردھا و
نظارت شركت بر عھده متقاضی است كه در صورت توافق میتواند اجرای آنھا را به شركت واگذار نماﯾد .در مورد تغييرات در خطوط موجود مانند
جابجاﯾی ﯾا تقوﯾت لوله ھا و متعلقات مربوطه در حال بھره برداری ،اعمال تغييرات با ھزﯾنه متقاضی بر عھده شركت خواھد بود .ھمچنين ھزﯾنه تھيه و
نصب وساﯾل اندازه گيری و لوله انشعاب كه توسط شركت انجام میشود نيز با متقاضی است .بدﯾھی است احداث كليه تأسيسات و تجھيزات
متقاضی كه بعد از وساﯾل اندازهگيری نصب میشود در ھر صورت به عھده متقاضی است.
 ۴-۴٩-١به منظور وحدت رويه در سطح يك شھر ھزينهھاي نصب انشعاب آب و فاضالب )لوله انشعاب آب و فاضالب ( به تناسب قطر انشعاب شامل
قيمت لوازم و وسايل اندازهگيري ،لوله و متعلقات )بطور متوسط بر مبناي ھشت متر( و ھمچنين دستمزد نصب و حفاري و غيره براساس ھزينه واقعي
با تصويب ھيئت مديره در سطح يك شھر بطور ثابت و يكسان از متقاضيان اخذ خواھد گرديد.
۴-۴٩-٢در صورتي كه تأسيسات آبرساني و دفع فاضالب اختصاصي جديد با توجه به نياز مشتركين آتي در اقطار و مشخصات بزرگتر از نياز متقاضيان
باشد )يا اجرا شود( و يا اينكه شركت خواھان احداث تأسيسات با ظرفيتي بيش از نياز متقاضي باشد ،شركت مي بايد ما به التفاوت ھزينه ھاي
مربوطه را تقبل نمايد در اين صورت حدود مشاركت و تعھدات متقابل در قرارداد منعقده مشخص ميگردد  .بديھي است پس از احداث شبكه ،براي
واگذاري انشعاب در اينگونه موارد طبق بند  ۴-۴٧اين آئين نامه عمل خواھد شد.

 ۴-۵٠بھره برداری از تأسيسات اختصاصی آب و فاضالب
بھره برداری از تأسيسات اختصاصی آب و فاضالب به مشتركين با توجه به نظر مشترك ﯾا مشتركين به دو گونه ممكن است انجام پذﯾرد:
 ۴-۵٠-١بھرهبرداری توسط مشترك ﯾا مشتركين
در اﯾن صورت مشترك مالكيت شبكه و تأسيسات اختصاصی آب و فاضالب خارج از ملك ﯾا محوطه مورد استفاده را خواھد داشت و لذا مسئوليت بھره
برداری ،حفظ و نگھداری تأسيسات و شبكه به عھده مشترك خواھد بود ،و نقطه تحوﯾل )محل نصب وساﯾل اندازه گيری( در ابتدای خطوط و تأسيسات
آبرسانی ﯾا شبكه تأسيسات جمع آوری فاضالب اختصاصی مشترك خواھد بود.
 ۴-۵٠-١-١در صورت قبول شركت ،مشترك می تواند بھره برداری از تأسيسات و شبكه اختصاصی آب و فاضالب را با انعقاد قرار دادی به شركت واگذار
نماﯾد.
 ۴-۵٠-٢بھره برداری توسط شرکت
در اﯾن صورت مالکيت و مسئوليت بھره برداری و نگھداری از شبکه و تأسيسات اختصاصی آب و فاضالب با شرکت است و نقطه تحوﯾل )محل نصب
وساﯾل اندازه گيری( به مشترک در انتھا شبکه و تأسيسات و در مجاور ملک مشترک می باشد .بدﯾھی است در اﯾن حالت شرکت می تواند از شبکه و
خطوط انتقال )البته با حفظ کيفيت و کميت خدمات آب و فاضالب مشترک اوليه( استفاده نماﯾد و ﯾا اﯾن شبکه ھا ﯾا تأسيسات را به دﯾگر تأسيسات
شرکت وصل نماﯾد.
 ۴-۵٠-٢-١مسير انتقال آب و شبکه ھای آب و فاضالب و ساﯾر تأسيسات و تجھيزاتی که در زمين دفن شده ﯾا بر روی سطح زمين می باشد ،ھمچنين
رعاﯾت حرﯾم آنھا )چه در محدوده مالکيت خصوصی باشد چه عمومی( از حقوق ارتفاقی شرکت است که با انتقال مسئوليت تأمين و توزﯾع آب و ﯾا جمع
آوری فاضالب به شرکت ،برقرار شده و شرکت در حدود متعارف حق حضور و انجام اصالح ﯾا تعميرات و ساﯾر عمليات در حيطه مسئوليت خود در امالک
ﯾاد شده را داشته و مالک ﯾا مالکين حق ممانعت نخواھند داشت.

 ۴-۵١چگونگی برقراری انشعاب آب و فاضالب مجموعه ھای مسکونی ،تجاری ،عمومی و پاساژھا
اﯾن بند ناظر به متقاضيانی است که انشعاب آب و فاضالب آنھا در اقطار متعارف تأمين می گردد و محل استقرار آنھا در مجموعه ھای مسکونی،
تجاری ،عمومی ،پاساژھا و بلوکھای ساختمانی قرار دارد .ھر ﯾک از واحدھای اﯾن مجموعه که امکان نصب کنتور مجزا داشته باشند ﯾك متقاضی ﯾا
مشترك محسوب میگردد و برقراری انشعاب آب و فاضالب آنھا مشابه سير متقاضيان منفرد انجام خواھد پذﯾرفت و در اﯾن رابطه اگر بخشھائی از
تأسيسات بطور كامل توسط متقاضی ﯾا متقاضيان احداث شود ھزﯾنه مربوطه به آن از كل ھزﯾنهھا كسر خواھد شد ساﯾر شراﯾط اﯾنگونه متقاضيان به
شرح ذﯾل میباشد:
الف(مجتمع ھاي مسكوني ،پاساژھا و مجموعهھای تجاری و عمومی
 -١در صورت عدم نصب كنتور مجزا براي ھر واحد ،اﯾنگونه متقاضيان می باﯾستی مشتركاً درخواست انشعاب آب و فاضالب نماﯾند.
 -٢نقطه تحوﯾل به كليه انشعابھا در مورد بلوكھای ساختمانی و پاساژھا میباﯾد در ﯾك ﯾا چند محل مناسب )با نظر شركت( متمركز باشد در مورد
مجموعهھای عمومی و تجاری بر حسب وجود امكانات فنی )به تشخيص شركت( نقطه تحوﯾل در ھر ﯾك از واحدھای مجموعه نيز میتواند قرار گيرد.
ب( مجموعهھای ساختمانی
تعدادی از واحدھای مسكونی كه در سطح در جوار ﯾكدﯾگر احداث میشوند و ھر ﯾك از آنھا از شبكه عمومی آب و فاضالب خدمات درﯾافت خواھد نمود
)نظير آنچه كه معموال ً توسط تعاونی ھای ادارات و سازمانھای ساخته میشود( مجموعه مسكونی ناميده میشود.
تنھا تفاوتی كه تأمين خدمات اﯾنگونه واحدھا با ساﯾر متقاضيان خانگی دارند لزوم احداث ﯾا توسعه شبكه برای آنھاست كه ھزﯾنه آن روی واحدھای
متقاضيان سرشكن میشود و لذا ارجح است كه مشتركاً تقاضای انشعاب آب و فاضالب نماﯾند بدﯾھی است متقاضيانی كه ھزﯾنه خدمات رسانی روی
آنھا سرشكن شده از پرداخت ھزﯾنه نظير آن معاف میباشند.
 ۴-۵١-١مجموع ھزﯾنهھای انشعاب آب و فاضالب تك مشترك مسكونی ﯾا مشتركين مستقر در مجموعهھای مسكونی )غير واقع در بلوكھای
ساختمانی( كه در داخل محدوده قانونی شھرھا قرار داشته و نياز به احداث شبكه و تأسيسات جدﯾد دارند )شامل سرشكن ھزﯾنه تأسيسات و شبكه
آب و فاضالب ( در ھيچ شراﯾطی از  ٢/۵برابر رقم ھزﯾنهھای عمومی برقراری انشعاب آب و فاضالب واحدھای مشابه در داخل محدوده خدماتی شركت
بيشتر نخواھد بود.
با توجه به لزوم احداث يا توسعه شبكه براي اينگونه واحدھا )خصوصاً ھنگامي كه اين واحدھا در سطح جوار يكديگر احداث شوند( در ھريك از دو حالت
فوق ھزينه ھاي مربوط به ايجاد و توسعه تاسيسات بر اساس فھرست بھاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور محاسبه و روي واحدھاي متقاضيان
سرشكن مي شود لذا ارجح است كه مشتركاً تقاضاي انشعاب نمايند.

 ۴-۵٢تأمين آب و يا خدمات جمع آوری و دفع فاضالب يك يا چند متقاضی خارج از محدوده خدمات شھری
در صورتی كه ﯾك ﯾا چند متقاضی انشعاب آب و فاضالب كه ملك آنھا خارج از محدوده خدماتی شھری ﯾا شركت بوده ،در صورت وجود امكانات فنی،
شركت میتواند با مراعات بخشنامه شماره  ١٣٠۴/١٠٠مورخ  ٧٣/٣/٢و بخشنامه  ٢۴٠۵/١٠٠مورخ  ٧۵/٣/٢۶وزﯾر نيرو ،نسبت به درﯾافت ھزﯾنهھا بر
اساس توافق طرفين و رعاﯾت ساﯾر مفاد اﯾن آئين نامه اقدام نماﯾد.

۴-۵٣

کليه قرار دادھاي آبرساني و ايجاد تاسيسات جمع آوري و دفع فاضالب براي شھرکھا و مجتمع ھاي مسکوني خارج از محدوده شبكه
عمومي توزيع آب شرب و جمع آوري فاضالب با بيش از يكصد ) (١٠٠واحد مستلزم کسب موافقت و مجوز شرکت مھندسي آب و فاضالب
کشور مي باشد  .دراينگونه قراردادھا ھزينه ھاي مربوط به ايجاد تاسيسات بر اساس فھرست بھاي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور
محاسبه و بهصورت سر شکن ازکليه متقاضيان اخذ ميگردد

 ۴-۵٣-١به استناد ماده ) (١١قانون تشکيل شرکتھاي آب و فاضالب ،دريافت سھم ھزينه سرمايهگذاري ايجاد تاسيسات آب و فاضالب از متقاضيان واقع
در شھرھا و شھرکھاي جديد ،براساس فھرست بھاي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و پس از تاييد شرکت مھندسي آب و فاضالب کشور،
بالمانع است.

فصل چھارم :انشعاب موقت
 ۴-۵۴انشعاب موقت
انشعاب موقت انشعابي است که فقط مدت معيني انجام و پايان گيرد واگذار ميشودو براي برقراري آن ھيچگونه ھزينه اي بر اساس جدول »ھزينه ھاي
عمومي برقراري انشعاب آب و فاضالب« از متقاضي دريافت نخواھد شد و متقاضي مي بايد صرفا ھزينه ھاي تاسيسات و تجھيزات اختصاصي و لوله
انشعاب آب و فاضالب و ھمچنين آب بھاء و خدمات دفع فاضالب را تامين نمايد .
آب بھاء انشعاب موقت براساس تعرفه آب آزا د مي باشد و آبونمان آن برابر است با دو برابر مشتركين مشابه آن در انشعاب ھاي معمولي.

 ۴-۵۵چگونگی نصب و جمع آوری انشعاب موقت
متقاضی  ،احداث تأسيسات و تجھيزات اختصاصی آب و فاضالب را با رعاﯾت بند  ۴-۵٠انجام میدھد .ضمناً در صورت جمع آوری انشعاب ،وساﯾل به كار
رفته در عمليات اﯾجاد تأسيسات و تجھيزات اختصاصی ) در صورت توافق طرفين بھاء آن پس از كسر استھالك( به متقاضی مسترد خواھد شد.

 ۴-۵۶تضمين خريد آب و پرداخت بھاء آب و كارمزد دفع فاضالب انشعاب موقت
متقاضيان به منظور تضمين خرﯾد و پرداخت بھاء آب مصرفی و كارمزد فاضالب دفع شده میباﯾد متناسب با قطر و ﯾا ظرفيت انشعاب خود حداقل معادل
مبلغ  ۶ماه بھاء آب مصرفی و كارمزد دفع فاضالب وجه پرداخت نموده و ﯾا ھرگونه تضمين دﯾگری را كه شركت متناسب تشخيص دھد ارائه نماﯾد.

 ۴-۵٧نحوه واگذاری انشعاب آب و فاضالب در دوران ساخت و ساز بنا
 ۴-۵٧-١شركت مسئوليتی در قبال تأمين آب برای ساخت و ساز بنا نداشته و در صورت وجود امكانات فنی ،شركت می تواند برای ساخت و سازھای
واحدھای مسكونی با عقد قرار داد نسبت به برقراری انشعاب با رعاﯾت نكات زﯾر اقدام نماﯾد:
 -١بر اساس ميزان عرصه و اعيان مندرج در پروانه ساختمانی مبلغ حق انشعاب محاسبه و معادل آن از متقاضی به عنوان ودﯾعه درﯾافت گردد.
 -٢پس از اتمام عمليات ساختمانی و مساحی عرصه و اعيان توسط شركت مبلغ حق انشعاب بر اساس جدول ھزﯾنه عمومی برقراری انشعاب به نرخ
روز محاسبه و مفاصا حساب مربوطه صادر میگردد بدﯾھی است مشترك مكلف به پرداخت مابهالتفاوت اضافی نسبت به مبلغ ودﯾعه اوليه خواھد بود.
 -٣نرخ آب مصرفی برابر تعرفه آزاد تا زمان اتمام بنا محاسبه و پس از آن بر اساس اعالم مشترك مبنی بر اتمام عمليات ساخت و ساز و تأﯾيد شركت،
تعرفه خانگی اعمال میگردد.
 -۴نرخ آب بھاء و خدمات دفع فاضالب پس از اتمام عمليات ساختماني بر اساس ارائه مدارك قانوني و تاييد شركت برابر تعرفه كاربري مربوطه اعمال
ميگردد.
 ۴-۵٧-٢واحدھای غير مسكونی در حال ساخت سازمانھای دولتی ،عمومی و پيمانكاران آنھا برای كارگاھھای موقت خود میتواند تقاضی استفاده از
انشعاب موقت بنماﯾند و شركت پس از بررسی و در صورت وجود امكانات كافی ،با عقد قرار داد نسبت به برقراری انشعاب با رعاﯾت نكات زﯾر اقدام
مینماﯾد:

-١مدت زمان قرار داد ﯾكسال و پس از پاﯾان قرارداد انشعاب جمع آوری میشود ،در صورت درخواست متقاضی و موافقت شركت مدت مذكور برای
حداكثر ﯾكسال دﯾگر تمدﯾد میشود.
 -٢قطر انشعاب آب حداكثر  ٣/۴و قطر انشعاب فاضالب  ١٠٠ميليمتر بيشتر نخواھد بود.
 -٣شركت عالوه بر درﯾافت ھزﯾنهھای خطوط و تأسيسات اختصاصی آب و فاضالب و ھزﯾنه لوله انشعاب )تھيه و نصب وساﯾل انشعاب و كنتور( مبلغی
برابر بھاء آب مصرفی معادل حداقل  ۶ماه ظرفيت قراردادی از متقاضی درﯾافت مینماﯾد .بدﯾھی است در پاﯾان قرارداد ھزﯾنهھای مذكور قابل برگشت
نمیباشد.
 -۴آب بھاء و ھزﯾنه دفع فاضالب و آبونمان متعلقه بر طبق تعرفه آزاد محاسبه و درﯾافت میشود.
 ۴-۵٧-٣كليه واحدھای مسكونی و غير مسكونی داری انشعاب )آب و فاضالب( قبلی نيز در صورت تخرﯾب و تجدﯾد بنا مشمول موارد فوق خواھند بود
بنابراﯾن در طول دوران ساخت ،نرخ آب مصرفی و كارمزد دفع فاضالب بر اساس تعرفه آزاد محاسبه میگردد و پس از اتمام بنا و مساحی عرصه و اعيان
)توسط شركت( و پرداخت مبلغ مابهالتفاوت حق انشعاب و ھزﯾنهھای عمومی برقراری انشعاب متناسب با عرصه و اعيان و ظرفيت اضافه شده در
چارچوب جدول ھزﯾنهھای عمومی برقراری انشعاب به نرخ روز )توسط شركت( تعرفه مربوطه اعمال می گردد.
 ۴-۵٧-۴مفاد مواد دﯾگر انشعاب موقت از جمله مفاد بندھی  ۴-۵۵و  ۴-۵۶نيز بر انشعابات موضوع اﯾن بند حاكم خواھد بود.

فصل پنجم :افزيش يا كاھش ظرفيت قرار دادی انشعاب
 ۴-۵٨افزايش ظرفيت قراردادی انشعاب
كليه مشتركين ﯾا استفاده كنندگان از آب و خدمات فاضالب میتوانند درخواست افزاﯾش ظرفيت انشعاب قراردادی را )به نام صاحب انشعاب( بنماﯾند،
انجام درخواست منوط به وجود امكانات فني الزم برای شركت است.

 ۴-۵٩ھزينهھای افزايش ظرفيت انشعاب
شركت با درﯾافت مابهالتفاوت ھزﯾنه عمومی برقراری انشعاب )بر اساس تفاضل قيمت انشعاب درخواستي و انشعاب موجود( بر اساس جدول
"ھزﯾنهھای عمومی برقراری انشعاب" به قيمت روز نسبت به افزﯾش ظرفيت انشعاب مورد نياز متقاضی اقدام مینماﯾد .در مواردی كه افزﯾش ظرفيت
انشعاب ،مستلزم تغيير خطوط و تأسيسات اختصاصی و لوله انشعاب و ﯾا قطر انشعاب و وساﯾل اندازه گيری میباشد ،متقاضی باﯾد ھزﯾنهھای مربوطه
را پرداخت نماﯾد.

 ۴-۶٠ھزينهھای مصارف مازاد بر ظرفيت قراردادی
در صورتی كه ھر ﯾك از مشتركين ﯾا استفادهكنندگان به تشخيص شركت از انشعاب آب و فاضالب بيش از ظرفيت قراردادی استفاده نماﯾند ،به استناد
قوانين و تعرفه ھاي مصوب مشمول پرداخت ھزينه ھاي مصرف مازاد مي گردند .مشترك مي تواند در صورت نيازبه آب بيشتر در چارچوب ضوابط شركت
درخواست افزاﯾش ظرفيت قراردادي نموده ،در صورت موافقت شركت و پرداخت ھزينه ھاي مازاد به قيمت روز اقدام الزم به عمل خواھد آمد.

 ۴-۶١كاھش ظرفيت قراردادی
كليه مشتركين بدون تغيير كاربری انشعاب میتوانند در خواست كاھش ظرفيت انشعاب آب و فاضالب قراردادی خود را بنماﯾند .در صورت كاھش ظرفيت
انشعابھا سي درصد ) (%٣٠از مابهالتفاوت ھزﯾنه ھاي انشعاب موجود و درخواستي به نرخ روز )بدون ھزينه نصب و ھزينه ھاي شبكه اختصاصي(
پس از كسر بدھي به مشترك پرداخت خواھد شد.

فصل ششم :تفكيك و ادغام انشعاب
 ۴-۶٢تفكيك و ادغام انشعاب
كليه مشتركين میتوانند در خواست تفكيك ﯾا ادغام انشعاب ﯾا انشعابھای موجود در ﯾك محل و ﯾك پالك ثبتی را برای ھمان محل و پالك ثبتی بنماﯾند و
شركت در صورت داشتن امكانات الزم نسبت به انجام درخواست آنان اقدام خواھد نمود.

 ۴-۶٣شرايط تفكيك و ادغام
 ۴-۶٣-١شركت مابهالتفاوت ھزﯾنهھای كلی انشعابھای موجود مشترك را  ،با انشعاب ﯾا انشعابھای درخواستی بر اساس جدول "ھزﯾنهھای عمومی
برقراری انشعاب آب و فاضالب" محاسبه و در صورتی كه ارزش انشعابھا در وضعيت جدﯾد بيشتر باشد مابهالتفاوت مذكور را درﯾافت خواھد نمود .و اگر
ارزش انشعابھا در وضعيت جدﯾد كمتر از وضعيت قبلی باشد سي درصد ) (%٣٠مابه التفاوت به مشترك پرداخت خواھد شد.

 ۴-۶٣-٢در صورت تجميع چند ملك دارای چند انشعاب و تبدﯾل آن به ﯾك ملك ،چنانچه نوع استفاده تغيير نكرده باشد ،ﯾك يا چندانشعاب با قطر متناسب
جاﯾگزﯾن خواھد شد .

تبصره  :در ھر دو صورت مشترك موظف به پرداخت ھزينه ھاي نصب ،جابجايي و تغيير قطر انشعابات درخواستي ميباشد.
 ۴-۶٣-٣در صورتی كه مشترك با تفكيك كردن ملك خود ،قطعات تفكيك شده را با دﯾوار از ﯾكدﯾگر مجزا نماﯾد ،انشعاب موجود پس از اصالح قطر )در
صورت نياز( با ضوابط جاری به قطعه ای تعلق میگيرد كه در آن قطعه نصب شده است  .انشعاب ساير واحدھاي تفكيكي پس از تشكيل پرونده و
دريافت ھزينه ھاي مربوطه حسب مورد برقرار خواھد شد.
 ۴-۶٣-۴در صورتيكه تعداد واحدھا افزايش يابد ،ھزينه ھاي برقراري انشعاب بر اساس تعداد واحدھاي اضافه شده و بر اساس جدول "ھزينه ھاي
عمومي برقراري انشعاب آب و فاضالب" دريافت ميگردد.

فصل ھفتم :موارد متفرقه
 ۴-۶۴ھزينهھای متفرقه
ھزينه ھاي متفرقه عبارتند از ھزينه ھاي خدمات پس از فروش که شامل تغيير مکان وسايــل اندازهگيري ،آزمايش وسايل اندازهگيري ،خدمات قطع و
وصل ،صدور قبض المثني در صورت قصور مشترک در نگھداري آن ،تغيير نام پرونده و جريمه تخلفات مشترک و استعالم ،توسط ھيأت مديره شرکت ھاي
آب و فاضالب تعيين و پس از تأييد مدير عامل شرکت مادر تخصصي قابل دريافت ميباشد

