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ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھﯾﺋت ﻣدﯾره آب ﺷﮭرﺳﺗﺎن Alameda
ﺗﺻوﯾب ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺳﯾﺎﺳت ﻗطﻊ ﺧدﻣﺎت آب رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ھﯾﺋت ﻣدﯾره
___________________
ﻧظر ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ ،در ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﺳﺎل  ،2018ﻻﯾﺣﮫ  998ﺳﻧﺎ ﺗﺻوﯾب ﺷد و ﻗﺎﻧون ﻣﻧﻊ ﻗطﻊ آب ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺨﺶھﺎی
 116900و ﻣﺎ ﺑﻌد آن در ﻣﻘررات ﺑﮭداﺷت و اﯾﻣﻧﯽ ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ،اﺿﺎﻓﮫ ﮔردﯾد .ﻗﺎﻧون ﻣﻧﻊ ﻗطﻊ آب ﺗﺿﻣﯾﻧﺎت دﯾﮕری در راﺑطﮫ
ﺑﺎ ﻗطﻊ آب ﻣﻧﺎطﻖ ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻠت ﻋدم ﭘرداﺧت آب ﺑﮭﺎ را ﺑﮫ اﻟزاﻣﺎت آﺋﯾن ﻧﺎﻣﮫای ﻗﺎﺑل اﺟرا در ﻗواﻧﯾن ﻣوﺟود اﻓزوده
اﺳت.
ﻧظر ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ ،اﺟرای ﻗﺎﻧون ﻣﻧﻊ ﻗطﻊ آب ﻣﺳﺗﻠزم اﯾن اﺳت ﮐﮫ آب ﻣﻨﻄﻘﮫای آﻻﻣدا ﺳﯾﺎﺳت ﻗطﻊ آب ﻣﻧﺎطﻖ
ﻣﺳﮑوﻧﯽ را ﺑﮫ ﻋﻠت ﻋدم ﭘرداﺧت آب ﺑﮭﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ ﺑﭘذﯾرد.
ﻧظر ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ ،اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﻗﺻد دارد ﺗﺎ ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ را اﺗﺧﺎذ ﻛﻧد ﻛﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻟزاﻣﺎت ﻗﺎﻧون ﻣﻧﻊ ﻗطﻊ آب و دﯾﮕر
ﻗواﻧﯾن ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد ،و ھﻣﭼﻧﯾن از ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺷﺎﻣل روشھﺎ و اﻗداﻣﺎﺗﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ درﯾﺎﻓت ﺣﺴﺎبھﺎی ﻣﻌوق ﻣﺎﻧﻧد دادن
اﺧطﺎر ،و ﻗطﻊ آب اﺳت ﭘﯾروی ﮐﻧد.
اﮐﻧون ،ﺑر اﯾن اﺳﺎس ھﯾﺋت ﻣدﯾره آب ﻣﻨﻄﻘﮫای ﺷﮭرﺳﺗﺎن  Alamedaﺳﯾﺎﺳت درﯾﺎﻓت آب ﺑﮭﺎ و ﻗطﻊ آب ﻣﻧﺎطﻖ
ﻣﺳﻛوﻧﯽ ،ﺑﮫ ﺷرح ﻣﺳﺗﻧد اﻟف ﺣل اﺧﺗﻼف ﺿﻣﯾﻣﮫ را ﺗﺻوﯾب ﮐرد.
در روز  10اﮐﺗﺑر  2019ﺑﺎ آراء زﯾر ﺗﺻوﯾب ﺷد:
آرای ﻣﺛﺑت:

ﻣدﯾران  ,Huang, Akbari, Sethy, Weedو Gunther

آرای ﻣﻧﻔﯽ:

ھﯾﭻ

ﻏﺎﯾب:

ھﯾﭻ

s/ JAMES G. GUNTHER/
 ,James G. Guntherرﺋﯾس ھﯾﺋت ﻣدﯾره
ھﯾﺋت ﻣدﯾره
آب ﻣﻨﻄﻘﮫای ﺷﮭرﺳﺗﺎن آﻻﻣدا
ﺗﺻدﯾﻖ:

در وﺿﻌﯾت ﺧوب ﺗﺻوﯾب ﺷد:

1

s/ ANDREW WARREN/
 ,Andrew Warrenدﺑﯾر ﻣﻌﺎون ﻣﻧطﻘﮫ
آب ﻣﻨﻄﻘﮫای ﺷﮭرﺳﺗﺎن آﻻﻣدا
]ﻣﮭر[

s/ PATRICK T. MIYAKI/
 ,Patrick T. Miyakiﻣﺷﺎور ﮐل
آب ﻣﻨﻄﻘﮫای ﺷﮭرﺳﺗﺎن آﻻﻣدا

2

ﻣﺳﺗﻧد اﻟف
ﺳﯾﺎﺳت ﺗﺄﻣﯾن و ﻗطﻊ آب ﻣﻧﺎطﻖ ﻣﺳﮑوﻧﯽ
آب ﻣﻨﻄﻘﮫای ﺷﮭرﺳﺗﺎن آﻻﻣدا
ﻣرﺟﻊ:
ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎر  998ﺳﻧﺎ :ﻗطﻊ آب ﻣﻧﺎطﻖ ﻣﺳﮑوﻧﯽ
ﺑﺧش  116900و ﻣﺎ ﺑﻌد ﻗﺎﻧون ﺑﮭداﺷت و اﯾﻣﻧﯽ
ﺑﺧش  60370و ﻣﺎ ﺑﻌد ﻗﺎﻧون دوﻟت ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ
ﺑﺧش  10001و ﻣﺎ ﺑﻌد ﻗﺎﻧون ﺧدﻣﺎت ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ
ھدف  /زﻣﯾﻧﮫ:
اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﺗﺄﻣﯾن و ﻗطﻊ آب ﻣﻧﺎطﻖ ﻣﺳﮑوﻧﯽ )ﺳﯾﺎﺳت( ،ﻣروری ﺑر اﻗداﻣﺎت اداری آب ﻣﻨﻄﻘﮫای ﺷﮭرﺳﺗﺎن آﻻﻣدا )ﻣﻧطﻘﮫ(
در راﺑطﮫ ﺑﺎ درﯾﺎﻓت ﺣﺴﺎبھﺎی ﻣﻌوق ﻣﺎﻧﻧد دادن اﺧطﺎر ،ﺟرﯾﻣﮫ و ﻗطﻊ آب اﺳت .اﯾن ﺳﯾﺎﺳت در وب ﺳﺎﯾت ﻣﻧطﻘﮫ در
دﺳﺗرس ﻋﻣوم ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت و در ﮐﻠﯾﮫ ﻗﺒﺾھﺎی آب ﻣﻧطﻘﮫ ،اﺧطﺎرھﺎی ﺟﺮﯾﻤﮫھﺎی دﯾر ﮐرد ،اﻋﻼم ﮐﺗﺑﯽ و ﻋﻣﻠﯽ
ﻗطﻊ آب درج ﺧواھد ﺷد .ﺑرای ﺑﺣث در ﻣورد ﮔﺰﯾﻨﮫھﺎی ﺟﻠوﮔﯾری از ﻗطﻊ آب ﺑﮫ ﻋﻠت ﻋدم ﭘرداﺧت آب ﺑﮭﺎ ﺑر اﺳﺎس اﯾن
ﻗﺎﻧون ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔن ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  (510) 668- 4200ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﺑﮫ زﺑﺎنھﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ،ﭼﯾﻧﯽ ،ﻓﯾﻠﯾﭘﯾﻧﯽ ،وﯾﺗﻧﺎﻣﯽ ،ﮐﺮهای و ھر زﺑﺎن دﯾﮕری ﮐﮫ ﺣداﻗل  10درﺻد از
ﺳﺎﮐﻧﺎن ﻣﻧطﻘﮫ اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت در آن ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد در دﺳﺗرس ﺧواھد ﺑود.
ﭘرداﺧت آب ﺑﮭﺎی ﻣﻧﺎطﻖ ﻣﺳﮑوﻧﯽ
ھر ﻓرد ﮐﮫ از آب ﻣﻧطﻘﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده اﺳت ﻣوظف اﺳت ظرف  21روز از ارﺳﺎل اطﻼﻋﯾﮫ ﯾﺎ ﺻورﺗﺣﺳﺎب ،ھزﯾﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده
از اﯾن ﺧدﻣﺎت را ﺑﭘردازد .ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی آﻧﭼﮫ ﺑر اﺳﺎس ﻗﺎﻧون ﻣﻧﻊ ﺷده اﺳت ،ﻣﻧطﻘﮫ ﺣﻖ دارد آب ﻣﺷﺗرک را ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋدم
ﭘرداﺧت ﮐﺎﻣل و ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ آب ﺑﮭﺎ ﻗطﻊ ﮐﻧد .ﻣﻧطﻘﮫ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘرداﺧت آب ﺑﮭﺎ ﺗﺎ ﺣداﻗل  60روز ﺗﻘوﯾﻣﯽ ﺗﺄﺧﯾر ﻧﺷده ﺑﺎﺷد،
ﺧدﻣﺎت ﻣﺳﮑوﻧﯽ را ﺑرای ﻋدم ﭘرداﺧت آب ﺑﮭﺎ ﻣﺗوﻗف ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ
ﺳﯾﺎﺳت ﮐﻠﯽ:
ﺑر اﺳﺎس ﺑﺧش 60370 -60375.5ﻗﺎﻧون دوﻟت ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﺑﺧش و ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎره  998ﻣﺟﻠس ﺳﻧﺎ ،ﮐﮫ از ﺗﺎرﯾﺦ اول ژاﻧوﯾﮫ
ﺳﺎل  2020ﺑﮫ اﺟرا در ﺧواھد آﻣد ،ﻣﻌﯾﺎرھﺎ و روشھﺎی آب ﻣﻨﻄﻘﮫای ﺷﮭرﺳﺗﺎن آﻻﻣدا در راﺑطﮫ ﺑﺎ درﯾﺎﻓت وﺟﮫ ﺣﺴﺎبھﺎی
ﻣﻌوق ﺑﮫ ﺷرح زﯾر اﺳت:
ﺣﺴﺎبھﺎی ﻣﻌوق:
ﭘس از ﮔذﺷت  21روز ﭘس از ﺻدور ﺻورت ﺣﺳﺎب آب ،ﺣﺴﺎبھﺎی ﻣﻌوق ﭘس از اﯾن ﺑﮫﻋﻨﻮان ﺣﺴﺎبھﺎی ﭘرداﺧت ﻧﺷده
)ﮐﮫ ﺗرﺗﯾﺑﯽ ﺑرای ﭘرداﺧت آن داده ﻧﺷده ﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘرداﺧت آن ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده اﺳت( ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻘررات زﯾر ﺑرای
درﯾﺎﻓت ﺣﺴﺎبھﺎی ﻣﻌوق اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷﻮد:
 .1ﺣﺴﺎبھﺎی ﺑﺎ ﻣﺎﻧده اﻧدک:
ھر ﮔوﻧﮫ ﻣﺎﻧده ﻣﻌوق ﯾﺎ ﺣﺳﺎب ﺑﺎ ارزش  25دﻻر ﯾﺎ ﮐﻣﺗر را ﻣﯽﺗﻮان ﺑدون اﻋﻣﺎل ھزﯾﻧﮫ ﺗﺄﺧﯾر ﯾﺎ اﻗدام ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای
درﯾﺎﻓت آن ﺑﮫ دوره ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﺑﻌدی ﻣﻧﺗﻘل ﮐرد ،و اﯾن ﺣﺳﺎب را از ﻧظر اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﯾﮏ ﺣﺳﺎب ﻣﻌوق داﻧﺳت.
 .2ھزﯾﻧﮫ ﺗﺄﺧﯾر در ﭘرداﺧت
اﮔر ﻣﺑﻠﻎ ﻗﺑض ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن روز ﺑﯾﺳت و ھﺷﺗم ﭘس از ﺻدور ﺻورﺗﺣﺳﺎب درﯾﺎﻓت ﻧﺷود ،اﯾن ﺣﺳﺎب ﺑر اﺳﺎس ﺟدول
1

ﻣﺳﺗﻧد اﻟف
ﻧرخ و ھزﯾﻧﮫ ﻣﺷﻣول ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ دﯾرﮐرد ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺎرﯾﺦ ﺳر رﺳﯾد و ھزﯾﻧﮫ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺷﺧص در
ﺻورﺗﺣﺳﺎب دﯾده ﺧواھد ﺷد .در اﺧطﺎرﯾﮫ ھزﯾﻧﮫ دﯾرﮐرد اطﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻧﺣوه اﻋﺗراض ﺑﮫ اﯾن ﻗﺑض وﺟود
دارد.
.3

ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ از ﻣﺑﻠﻎ دﯾرﮐرد:
در ﺻورت وﺟود ﺷراﯾط ﺗﺧﻔﯾف دھﻧده و در ﺻورت درﺧواﺳت ﻣﺷﺗری ،ﻣﻧطﻘﮫ ﺟرﯾﻣﮫ ﺗﺄﺧﯾر در ﭘرداﺧت را ﻟﻐو
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺷﺗری ﺑرای  12ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﺷﻣول ﭘرداﺧت ﻣﺑﻠﻐﯽ ﺑرای دﯾرﮐرد ﭘرداﺧت ﺣﺴﺎبھﺎی ﻣﻌوق ﻧدارد.

 .4ﺗرﺗﯾب ﭘرداﺧت:
ھر ﯾﮏ از ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﮐﮫ در دوره ﭘرداﺧت ﻋﺎدی ﻗﺎدر ﺑﮫ ﭘرداﺧت آب ﺑﮭﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ھﺰﯾﻨﮫھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷده ﺑر اﺳﺎس
ﺟدول ﻧرخ و ھزﯾﻧﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﺎ اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﻧﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از اﯾﺟﺎد اﺧﺗﻼل در اﺳﺗﻔﺎده از ﺧدﻣﺎت،
درﺧواﺳت ﺗواﻓﻖ ﺑرای ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ﮐﻧﻧد .ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮫ ھر ﯾﮏ از ﻣﺷﺗرﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﺗواﻓﻘﯽ ﺑرای ﭘرداﺧت ﺟﺎری ﯾﺎ
اﺳﺗﮭﻼک ﭘرداﺧت ﻧﺪاﺷﺘﮫاﻧﺪ ،اﻣﮑﺎن ﺗواﻓﻖ ﺑرای ﭘرداﺧت ﯾﺎ اﺳﺗﮭﻼک ﭘرداﺧت ﺑر اﺳﺎس آن ﭼﮫ در اﯾن ﻗﺎﻧون
ﻣﺷﺧص ﺷده اﺳت را اﻋطﺎ ﺧواھد ﮐرد.
ﺗواﻓﻖ ﭘرداﺧﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ دورهھﺎی ﺑﻌدی ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﺑﻌدی ﻧﯾز ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﺑد ،ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺳﺗﮭﻼک
ﭘرداﺧت اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﺷده و ﺑﮫ ﺗﺄﯾﯾد ﻣﺷﺗری رﺳﯾده ﺑﺎﺷد .ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺳﺗﮭﻼک ﭘرداﺧت ﻣﺎﻧده
ﺑدھﯽ ﺑرای دوره زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﺗری ﺗﻌرﯾف ﮐرده اﺳت ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ  12ﻣﺎه ﻓراﺗر از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗواﻓﻖ ﻧﺎﻣﮫ اﺳﺗﮭﻼک
ﺑﺎﺷد .ﭘرداﺧت اﯾن اﺳﺗﮭﻼک ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺻورت ﺣﺴﺎبھﺎی ﻣﻌﻣوﻟﯽ آﯾﻧده ﻣﺷﺗری و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣوﻋد ﭘرداﺧت
آنھﺎ ﺑﺎﺷد .ﻣﺷﺗری ﺑﺎﯾد ﺷراﯾط ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺳﺗﮭﻼک را رﻋﺎﯾت ﮐﻧد و ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن ھﺰﯾﻨﮫھﺎ در ھر دوره
ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﺑﻌدی وﺟود دارد .ﻣﺷﺗری ﻧﺑﺎﯾد ر ھﻧﮕﺎم ﭘرداﺧت ھﺰﯾﻨﮫھﺎی ﻣﻌوق طﺑﻖ ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺳﺗﮭﻼک،
درﺧواﺳت اﺳﺗﮭﻼک ﺑﯾﺷﺗر ھرﮔوﻧﮫ ﺣﺳﺎب ﭘرداﺧت ﻧﺷده ﺑﻌدی را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﯾﮏ ﻣﺷﺗری ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺳﺗﮭﻼک ﯾﺎ ﺗواﻓﻖ ﺑرای ﭘرداﺧت ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺗﺧﻠف ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻋدم
رﻋﺎﯾت ﺷراﯾط ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺳﺗﮭﻼک ﯾﺎ ﺗواﻓﻖ ﺑرای ﭘرداﺧت ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺷﺗری ﻣﺗﺧﻠف ﺗﻠﻘﯽ ﺷود .اﮔر ﭘرداﺧت
ﯾﮏ ﺣﺳﺎب ﺑرای ﻣدت زﻣﺎن  60روز ﺑﮫ ﺗﺄﺧﯾر اﻓﺗد اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ اﯾن ﻣﺷﺗری ﻗطﻊ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻣورد ھﯾﭻ
ﻣﺎﻧده ﭘرداﺧت ﻧﺷده ﺟدﯾد ﺗواﻓﻖ و ﯾﺎ ﺗﻣدﯾد ﺻورت ﻧﺧواھد ﮔرﻓت ،و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﺗری ﻣﺎﻧده ﺣﺴﺎبھﺎی ﻣﻌوق
ﺧود را ﭘرداﺧت ﻧﮑﻧد ھﯿﭻﮔﻮﻧﮫ ﺗرﺗﯾب و ﺗواﻓﻖ ﭘرداﺧت دﯾﮕری در آﯾﻧده ﺑﮫ ﻣﺷﺗری ﺑﺎ وی ﺻورت ﻧﺧواھد
ﭘذﯾرﻓت .ﻣﻧطﻘﮫ ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن ﺣﺳن ﻧﯾت ﺧود در ﮐﻣﺗر از ھﻔت ) (7روز ﮐﺎری ﻗﺑل از ﻗطﻊ اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت
ﻣﺷﺗری را از طرﯾﻖ ﺗﻠﻔن ،ﻧﺎﻣﮫ و ﯾﺎ اﯾﻣﯾل از ﻣوﺿوع ﻣطﻠﻊ ﻣﯽﺳﺎزد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،در ﮐﻣﺗر از  5روز ﮐﺎری
ﻗﺑل از ﻗطﻊ اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ،اﺧﻄﺎرﯾﮫای ﺑﮫ ﻣﺣل اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺗﺣوﯾل داده ﻣﯽﺷﻮد.
 .5اطﻼﻋﯾﮫ:
ﻣﻧطﻘﮫ طﺑﻖ ﻗﺎﻧون ﺑﮫ ﻣﺷﺗری اطﻼع ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ ﭘرداﺧت اﯾن ﺣﺳﺎب ﺑﮫ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻓﺗﺎده اﺳت و اﻗداﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای
درﯾﺎﻓت آن در آﯾﻧده ﺻورت ﺧواھد ﮔرﻓت .وﺳﯾﻠﮫ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ از طرﯾﻖ ﺗﻠﻔن ،ﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﺣل اراﺋﮫ
ﺧدﻣﺎت ﺧواھد ﺑود .ﻣﻧطﻘﮫ ھﯾﭻ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ در ﻣورد اطﻼﻋﺎت اﻋﻼم ﺷده ﺑﮫ ﻣﺷﺗری از طرﯾﻖ ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔﻧﯽ ،ﭘﺳت
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﯾﺎ اﯾﻣﯾل ﺑﮫ آدرسھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﺗری آن را ﺑﮫ روز ﻧﮑرده اﺳت اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت ﻧدارد.
 .6اﻋﻼﻣﯾﮫ ﮐﺗﺑﯽ ﻗطﻊ اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت.:
ﻣﻧطﻘﮫ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘرداﺧت آب ﺑﮭﺎ ﺗﺎ ﺣداﻗل  60روز ﺗﻘوﯾﻣﯽ ﺗﺄﺧﯾر ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺗﺄﻣﯾن آب را ﺑرای ﻋدم ﭘرداﺧت
آب ﺑﮭﺎ ﻣﺗوﻗف ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻧطﻘﮫ ﺣداﻗل  7روز ﮐﺎری ﻗﺑل از ﻗطﻊ ﺗﺄﻣﯾن آب ﮐوﺷش ﻣﻌﻘول و ﺑﺎ ﺣﺳن ﻧﯾﺗﯽ را ﺑرای
ﺑرﻗراری ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻣﺷﺗری ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ ﺑرای ﻋدم ﭘرداﺧت آب ﺑﮭﺎ اﻧﺟﺎم ﺧواھد داد .اﻋﻼﻣﯾﮫ ﮐﺗﺑﯽ ﻗطﻊ اراﺋﮫ
ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ آدرس ﭘﺳﺗﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده در ﺣﺳﺎب ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد .اﻋﻼﻣﯾﮫ ﻗطﻊ ﻧﺎﻣﮫ ﮐﺗﺑﯽ ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر اﺳت:
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ﻧﺎم و آدرس ﻣﺷﺗری
ﻣﺑﻠﻐﯽ ﮐﮫ ﻣوﻋد ﭘرداﺧت آن ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﮭﯾدات ﭘرداﺧت ﯾﺎ ﭘرداﺧت آن ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﻗطﻊ اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﻻزم اﺳت





ﺷرح ﻣراﺣل و روش درﺧواﺳت ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺳﺗﮭﻼک ﺑدھﯽ
ﺷرح روﻧد اﻋﺗراض ﯾﺎ ﺗﺟدﯾدﻧظر در ﺻورﺗﺣﺳﺎب
ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﻣﻧطﻘﮫ و ﭘﯾوﻧد وب ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﮐﻠﯽ ﮐﺗﺑﯽ درﯾﺎﻓت ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻣﻧطﻘﮫ

 .aﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮان  /ﺳﺎﮐﻧﺎن در ﯾﮏ اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﺷﺧﺻﯽ:
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﭘرداﺧت ﺗﮭﯾﮫ ﺻورت ﺣﺳﺎب ﺧدﻣﺎت آب رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯾر ﻣواﺟﮫ ﺷود و ﻣﺷﻣول ﻗطﻊ
ﺧدﻣﺎت ﮔردد ،ﻣﻧطﻘﮫ ﺣداﻗل  10روز ﻗﺑل از ﻗطﻊ ﺟرﯾﺎن آب اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑﮫ ﺻورت ﻣﻧطﻘﯽ و
ﺑﺎ ﺣﺳن ﻧﯾت ﺑرای آﮔﺎھﯽ ﺳﺎﮐﻧﺎن اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺧطﺎر ﮐﺗﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ  /ﺳﺎﮐن ﯾﮏ واﺣد
ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ آنھﺎ ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌوق در ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﺧود
ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺎﻟﯽ را در ﻗﺑﺎل ھﺰﯾﻨﮫھﺎی ﺑﻌدی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت آب رﺳﺎﻧﯽ در آن
آدرس را ﺑﭘذﯾرﻧد از ﺣﻖ ﯾﮏ ﻣﺷﺗری ﻣﻧطﻘﮫ ﺑرﺧوردار ﺧواھﻧد ﺑود .ﺑرای اﯾن ﮐﮫ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ  /ﺳﺎﮐن
ﯾﮏ واﺣد ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﺑرای ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌوق ﺟرﯾﻣﮫ ﻧﺷود ،ﻣﺳﺗﺄﺟر  /ﺳﺎﮐن ﯾﮏ واﺣد ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﺗﺄﯾﯾد
اﺟﺎره ﻧﺷﯾﻧﯽ را در ﻗﺎﻟب ﯾﮏ ﻗرارداد اﺟﺎره ﯾﺎ اﺛﺑﺎت ﭘرداﺧت اﺟﺎره ﺑﮭﺎ اراﺋﮫ دھد و ﺗﺄﯾﯾد ﮐﻧد ﮐﮫ
ﻣﺳﺋول ﺻورت ﺣﺳﺎب ﻣﻌوق ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﮫ ،ﻣدﯾر ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣﺳﺋوﻻن اﻣﻼک ﺑوده اﺳت.
 .bﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ  /ﺳﺎﮐﻧﺎن ﯾﮏ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﭼﻧد واﺣدی ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﯾﮏ ﮐﻧﺗور واﺣد ﺧدﻣت رﺳﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ :اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺣداﻗل  15روز ﻗﺑل از ﻗطﻊ ﺟرﯾﺎن آب ﺑﮫ ﺻورت ﻣﻧطﻘﯽ ،و ﺑﺎ ﺣﺳن ﻧﯾت از
ﺑﮫ ﺗﻌوﯾﻖ اﻓﺗﺎدن ﭘرداﺧت ﺻورت ﺣﺳﺎب ﻣﺻرف آب ﺳﺎﮐﻧﺎن و در ﺷرف ﻗطﻊ ﺷدن اراﺋﮫ اﯾن
ﺧدﻣت را از طرﯾﻖ اﺧطﺎر ﮐﺗﺑﯽ اﻟﺻﺎق ﺷده ﺑﮫ در ھر ﻣﺣل ﻣﺳﮑوﻧﯽ ،را اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺧطﺎر ﮐﺗﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ  /ﺳﺎﮐن ﯾﮏ واﺣد ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ آنھﺎ ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ
ﭘرداﺧت ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌوق در ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﺧود ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺎﻟﯽ را در ﻗﺑﺎل ھﺰﯾﻨﮫھﺎی
ﺑﻌدی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت آب رﺳﺎﻧﯽ ﺗوﺳط ﮐﻧﺗور آب در آن آدرس را ﺑﭘذﯾرﻧد از ﺣﻖ ﯾﮏ ﻣﺷﺗری
ﻣﻧطﻘﮫ ﺑرﺧوردار ﺧواھﻧد ﺑود .اﮔر ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﻧﻔر از ﺳﺎﮐﻧﺎن ﻣﺎﯾل و ﻗﺎدر ﺑﮫ ﭘذﯾرﻓﺗن ﻣﺳﺋوﻟﯾت
ﭘرداﺧت ھﺰﯾﻨﮫھﺎی ﺑﻌدی ﺧدﻣﺎت آب رﺳﺎﻧﯽ ﺗﺣت ﻧظر ﻣﻧطﻘﮫ ھﺳﺗﻧد ،ﯾﺎ اﮔر اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎدی ،ﻗﺎﻧوﻧﯽ
ﮐﮫ در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﻧطﻘﮫ ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ﺻورت ﮔزﯾﻧﺷﯽ آب رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﮐﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ
اﻟزاﻣﺎت ﺑرﺧورداری از ﺧدﻣﺎت را ﺑرآورده ﻧﮑرده اﻧد را ﻗطﻊ ﮐﻧﻧد ،ﻣﻧطﻘﮫ ﺑرای ﺳﺎﮐﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ آن
ﺷراﯾط را رﻋﺎﯾت ﮐرده اﻧد ،ﺧدﻣﺎت را در دﺳﺗرس ﻗرار ﺧواھد داد.
اﮔر اﺧطﺎر ﮐﺗﺑﯽ ﻗطﻊ اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺗوﺳط ﭘﺳت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﺣوﯾل ﺑرﮔﺷت ،داده ﺷود ،ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮫ طور
ﻣﻌﻘول و ﺑﺎ ﺣﺳن ﻧﯾت ﺑرای ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﺷﺗری از طرﯾﻖ ﺗﻠﻔن و ﺑﺎزدﯾد از ﻣﺣل اﻗﺎﻣت و ﺗﺣوﯾل اﺧطﺎر ﻗطﻊ اراﺋﮫ
ﺧدﻣﺎت در ﺻورت ﻋدم ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ﮐوﺷش ﺧواھد ﮐرد.
 .7اﺧطﺎر ﻗطﻊ آب رﺳﺎﻧﯽ:
ﻣﻧطﻘﮫ ﮐوﺷش ﻣﻌﻘول و ﺑﺎ ﺣﺳن ﻧﯾت ﺧود را ﺑرای اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺷﺗری ﻗﺑل از ﻗطﻊ آب رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻠت ﻋدم
ﭘرداﺧت آب ﺑﮭﺎ ﺑر اﺳﺎس اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧواھد ﮔرﻓت .آﺧرﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﺑرای اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﺗﺣوﯾل
ﯾﮏ اﺧطﺎرﯾﮫ در ﻣﺣل اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ،در ﮐﻣﺗر از  5روز ﮐﺎری ﻗﺑل از ﻗطﻊ اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺧواھد ﺑود .ھزﯾﻧﮫ
ﺻدور اﯾن ﮔوﻧﮫ اطﻼﻋﯾﮫ ﮐﮫ در ﺟدول ﻧرخ و ھزﯾﻧﮫ درج ﺷده اﺳت اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﺷد.
 .8ﻣﮭﻠت ﻗطﻊ ﺧدﻣﺎت آب رﺳﺎﻧﯽ:
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ﮐﻠﯾﮫ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺗﺄﺧﯾر در ﭘرداﺧت آب ﺑﮭﺎ و ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﺎ ﺳﺎﻋت  11:59ﺑﻌد از ظﮭر روز ﺗﻌﯾﯾن
ﺷده در اطﻼﻋﯾﮫ ﮐﺗﺑﯽ ﻗطﻊ اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺗوﺳط ﻣﻧطﻘﮫ درﯾﺎﻓت ﺷود.
 .9ﻗطﻊ ﺧدﻣﺎت آب رﺳﺎﻧﯽ:
ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﺎ ﻗﻔل ﮐردن ﯾﺎ ﺧﺎﻣوش ﮐردن ﮐﻧﺗور ،ﺧدﻣﺎت آب رﺳﺎﻧﯽ را ﻗطﻊ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑر اﺳﺎس ﺟدول ﻧرخ و ھزﯾﻧﮫ و
ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﮐﻧﺗور ﺧﺎﻣوش ﺑوده اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر ،ھزﯾﻧﮫ ای ﺑرای ﺑرﻗراری ﻣﺟدد ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ
ﮔﯾرد.
 .10ﺑرﻗراری ﻣﺟدد ﺧدﻣﺎت:
ﻣﺷﺗری ﺑﺎﯾد ﺑرای از ﺳرﮔﯾری ﯾﺎ اداﻣﮫ اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠت ﻋدم ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ﻗطﻊ ﺷده اﺳت ،ھزﯾﻧﮫ ای را
ﺑر اﺳﺎس ﺟدول ﻧرخ و ھزﯾﻧﮫ ﺑرای ﺑرﻗراری ﻣﺟدد ﺧدﻣﺎت ﭘرداﺧت ﮐﻧد .ﻣﻧطﻘﮫ اراﺋﮫ ﻣﺟدد ﺧدﻣﺎت را در اﺳرع
وﻗت ﻋﻣﻠﯽ ﺧواھد ﮐرد ،و ﺣداﻗل ،ﺧدﻣﺎت را ﻗﺑل از ﭘﺎﯾﺎن روز ﮐﺎری ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﭘس از ﭘرداﺧت ھر ﻣﺑﻠﻐﯽ ﮐﮫ در
ﭘرداﺧت آن ﺗﺄﺧﯾر ﺷده و ﺑﺎﻋث ﻗطﻊ اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺷده اﺳت ﺑﮫ ﻋﻼوه ھزﯾﻧﮫ اﯾن ﺗﺄﺧﯾر را اﺣﯾﺎء ﮐﻧد .ﺧدﻣﺎت
آﺑرﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺷﺧص دﯾﮕری ﻏﯾر از ﭘرﺳﻧل ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﺎ ﺑدون ﻣﺟوز ﻣﻧطﻘﮫ اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺷﻣول
ﻣﺟﺎزات ﯾﺎ ﺟرﯾﻣﮫ ﯾﺎ ﭘرداﺧت ﯾﮏ ھزﯾﻧﮫ اﺿﺎﻓﯽ ﻗرار ﮔﯾرد .ھرﮔوﻧﮫ ﺧﺳﺎرت وارده در اﺛر ﺗرﻣﯾم ﻏﯾرﻣﺟﺎز
ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ ﻋﮭده ﻣﺷﺗری اﺳت.
 .11ﺑرﻗراری ﻣﺟدد ﺧدﻣﺎت ﭘس از ﺳﺎﻋت ﮐﺎری:
اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﭘس از ﺳﺎﻋت  4:00ﺑﻌد از ظﮭر دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ ﻣﺟددا ً ﺑرﻗرار ﻣﯽ ﺷود ،در روزھﺎی آﺧر ھﻔﺗﮫ ﯾﺎ
ﺗﻌطﯾﻼت ،ﯾﮏ ھزﯾﻧﮫ ﺧﺎرج از ﺳﺎﻋت ﮐﺎری ﺑرای اﺣﯾﺎء آب رﺳﺎﻧﯽ ﺑر اﺳﺎس ﺟدول ھزﯾﻧﮫ و ﻧرخ اﻋﻣﺎل ﻣﯽ
ﺷود .ﺧدﻣﺎت ﭘس از ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﻋﺎدی در ﺻورﺗﯽ ﺑﺎزﮔرداﻧده ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻣﺷﺗری از ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اراﺋﮫ ﻣﺟدد
ﺧدﻣﺎت ﭘس از ﺳﺎﻋت ﮐﺎری ﻋﺎدی ﻣطﻠﻊ ﺷده ﺑﺎﺷد و ﺑﺎ اﻣﺿﺎء ﯾﮏ ﻗرارداد اطﻼع از اﯾن ھزﯾﻧﮫ ھﺎ و ﭘرداﺧت آن
ھﺎ را ﺗﺄﯾﯾد ﮐﻧد.
 .12اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ در ﻣورد وﺿﻌﯾت دﻓﻊ ﭘرداﺧت ھﺎی ﺑﺎزﮔﺷﺗﯽ:
ﯾﮏ ﭘرداﺧت ﺑﺎزﮔﺷﺗﯽ ﺑرای ﺧدﻣﺎت آب رﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ھﺰﯾﻨﮫھﺎ ﺑﺎﯾد ﺑر اﺳﺎس ﺟدول ھزﯾﻧﮫ و ﻧرخ ﻣﻧطﻘﮫ ﺗﻌﯾﯾن
ﺷده ﺷود .ﺑﮫ ﻋﻼوه ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﺑﺎزﮔﺷﺗﯽ در ﯾﮏ ﺣﺳﺎب وﺟود دارد ،ﻣﺎﻧﻧد اﯾن ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺗﻼﺷﯽ ﺑرای ﭘرداﺧت
ﻣﺎﻧده ﺑدھﯽ ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت ،اﯾن ﺣﺳﺎب ﺑﮫ ﻗﺳﻣت ﭘﺮداﺧﺖھﺎی ﻣﻌوﻗﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﺎزﮔرداﻧده ﻣﯽﺷﻮد  .ﻣﻧطﻘﮫ
ﮐوﺷش ﻣﻌﻘول و ﺑﺎ ﺣﺳن ﻧﯾﺗﯽ را ﺑرای اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺷﺗری از طرﯾﻖ ﺗﻠﻔن ،ﭘﺳت ﯾﺎ ﭘﺳت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ در
راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﺑﻠﻎ ﺑﺎزﮔﺷﺗﯽ و وﺿﻌﯾت ﺣﺳﺎب ﻣﻌوﻗﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﺪ .اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐﻠﯾﮫ ﭘﺮداﺧﺖھﺎی
آﯾﻧده ﻣوﺟود در ﯾﮏ ﺣﺳﺎب ﺑﺎ ﭘرداﺧت ﺑﺎزﮔﺷﺗﯽ در  12ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﺻورت ﻧﻘد ﯾﺎ ﺗﺿﻣﯾن
ﺷده ﺗﺑدﯾل ﮐﻧد
 .13ﭘرداﺧت ﺑﺎزﮔﺷﺗﯽ ﺑرای ﺧدﻣﺎت ﻗطﻊ ﺷده ﻗﺑﻠﯽ:
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﺗری ﯾﮏ ﭼﮏ ﻏﯾرﻗﺎﺑل اﻧﺗﻘﺎل ﯾﺎ ﮐﺎرت اﻋﺗﺑﺎری ﻣﺷﮑوک را ﺑﮫ ﻋﻧوان ھزﯾﻧﮫ ﺑﺎزﮔرداﻧدن
ﺧدﻣﺎت آب رﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﺑرای ﻋدم ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ﻗطﻊ ﺷده ﺑوده اﺳت را اراﺋﮫ دھد و ﻣﻧطﻘﮫ اﯾن ﺧدﻣﺎت را
ﺑﺎزﮔرداﻧد ،ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯽ درﻧﮓ اراﺋﮫ اﯾن ﺧدﻣﺎت را ﺑدون اطﻼع ﻗﺑﻠﯽ ﻗطﻊ ﮐﻧد.در ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده از ﭼﮏ
ﻏﯾرﻗﺎﺑل اﻧﺗﻘﺎل ﯾﺎ ﮐﺎرت اﻋﺗﺑﺎری ﺗﻘﻠﺑﯽ ﺑرای ﭘرداﺧت ھﺰﯾﻨﮫھﺎی اﺳﺗﻔﺎده از آﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﻣول ﻗطﻊ ﻣﺻرف ﺑﻮدهاﻧﺪ،
ھﯾﭻ اطﻼﻋﯾﮫ ﻗطﻊ آب رﺳﺎﻧﯽ:داده ﻧﻤﯽﺷﻮد.
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ھر ﻣﺷﺗری ﮐﮫ ﭼﮏ ﻏﯾرﻗﺎﺑل اﻧﺗﻘﺎل ﺻﺎدر ﮐﻧد ﯾﺎ از ﮐﺎرت اﻋﺗﺑﺎری ﻣﺷﮑوک ﺑرای ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ وﺻل ﺧدﻣﺎت
ﻗطﻊ ﺷده ﺑﮫ ﻋﻠت ﻋدم ﭘرداﺧت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد ،ﻣﻠزم ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﭘول ﻧﻘد ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﺣوه ﭘرداﺧت ﺗﺿﻣﯾن ﺷده ﺑرای
وﺻل ﺧدﻣﺎت ﻗطﻊ ﺷده در آﯾﻧده ﺑرای  12ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑرﮔﺷت ﭘرداﺧت اﺳت.
 .14ﺻورت ﺣﺴﺎبھﺎی ﻣﺷﮑوک:
ھﻣﮫ ﺻورت ﺣﺴﺎبھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ،اﻋﻼﻣﯿﮫھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھﺰﯾﻨﮫھﺎی ﻣﻌوﻗﮫ و اﻋﻼﻣﯿﮫھﺎی ﮐﺗﺑﯽ ﻗطﻊ اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت
ﺑﺎﯾد ﺷﺎﻣل اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺑﺎره اﯾن ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﯾﮏ ﻣﺷﺗری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﺧود اﻋﺗراض ﮐﻧد ،و در ﯾﺎ
درﺧواﺳت ﺗﺣﻘﯾﻖ در ﺑﺎره ﺧدﻣﺎت و ھﺰﯾﻨﮫھﺎی درج ﺷده در ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﮐﻧد .ﻣﺷﺗرﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﺧود
اﻋﺗراض دارﻧد ﯾﺎ درﺧواﺳت ﺗﺣﻘﯾﻖ درﺑﺎره ﺧدﻣﺎت و ﯾﺎ ھﺰﯾﻨﮫھﺎی ذﮐر ﺷده در آن را دارﻧد ﺑﺎﯾد ﺷرح آن را ﺑﮫ
ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ ﺑﮫ اداره ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺗری ﻣﻧطﻘﮫ اراﺋﮫ دھﻧد ﺗﺎ ﻣﺑﻧﺎﯾﯽ ﺑرای رﻓﻊ اﺧﺗﻼف ﯾﺎ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺑﺎﺷد .اﯾن
درﺧواﺳت ﮐﺗﺑﯽ ﺑﺎﯾد در طﯽ ده ) (10روز ﺗﻘوﯾﻣﯽ از روزی ﮐﮫ ﻣﻧطﻘﮫ اﻋﻼﻣﯾﮫ ھزﯾﻧﮫ ﺗﻌوﯾﻖ  /دﯾرﮐرد را ﭘﺳت
ﮐرده اﺳت ﺗﺳﻠﯾم ﺷﻮد ﻣﻨﻄﻘﮫ اطﻼﻋﺎت اراﺋﮫ ﺷده ﺗوﺳط ﻣﺷﺗری را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐرده و ﻣوﺿوع را ﺑررﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣدﯾر ﻣﺎﻟﯽ ،ﯾﺎ ﻓرد ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ،ﺑﺎ ﻣﺷورت ﺑﺎ ﻣدﯾر ﮐل ﯾﺎ ﺷﺧص ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻠﯾﮫ اطﻼﻋﺎت ﺗﺻﻣﯾم
ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﯾن اﺧﺗﯾﺎر را دارد ﮐﮫ در ﺻورت ﻟزوم ،ﻣﺑﻠﻎ ﻣورد ﻧظر را ﺑﮫ روﺷﯽ ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ و ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺗﻌدﯾل ﮐﻧد.
اﮔر ﻣﺷﺗری ﺑﺎ اﯾن ﺗﺻﻣﯾم ﻣﺧﺎﻟف ﺑﺎﺷد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ظرف ده ) (10روز ﺗﻘوﯾﻣﯽ از ﺗﺻﻣﯾم ﻣدﯾر ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣوﺿوع را
ﮐﺗﺑﺎ ً ﺑﮫ ھﯾﺋت ﻣدﯾره ﺑرای ﺗﺟدﯾد ﻧظر اﻋﻼم ﮐﻧد .ھﯿﺌﺖ ﻣدﯾره در ﺟﻠﺳﮫ ھﯾﺋت ﻣدﯾره ﺑﻌدي ﺧود ،ﭘروﻧده را ﺑﺎزﺑﯾﻧﻲ
و ﺗﺻﻣﯾم ﺧواھد ﮔرﻓت .ﺗﺻﻣﯾم ھﯾﺋت ﻣدﯾره ﻧﮭﺎﯾﯽ اﺳت.
اﮔر ﻣﺷﺗری ﺑﮫ ﺻورﺗﺣﺳﺎب آب اﻋﺗراض دارد و آن را ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ اراﺋﮫ داده اﺳت ﯾﺎ درﺧواﺳت ﺗﺣﻘﯾﻖ در
ﻣورد ﺧدﻣﺎت ﯾﺎ ھﺰﯾﻨﮫھﺎی ﺧود را در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺷﺧص در ﺑﺎﻻ ﮐرده اﺳت ،ﻣﻧطﻘﮫ ﺧدﻣﺎت آب را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
درﺧواﺳت ﺗﺟدﯾد ﻧظر در ﺟرﯾﺎن اﺳت ﺑرای ﻋدم ﭘرداﺧت ﺑﮭﺎی آن ﻗطﻊ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
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