ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب آبﺑﻬﺎ در ﻗﻢ

ﻣﻌﺎون ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد:
ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب آبﺑﻬﺎ در ﻗﻢ
ﻗﺒﻮض ﮐﺎﻏﺬی آبﺑﻬﺎ ﺣﺬف ﺷﺪ
ﻣﻌﺎون ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ و درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺬف ﻗﺒﻮض ﮐﺎﻏﺬی آبﺑﻬﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺣﺪود  35ﻫﺰار ﻣﺸﺘﺮک ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد را ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ
ﺛﺒﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ،ﺟﻮاد ﭘﯿﺮﺣﺎﺟﺎﺗﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻏﺎز ﭘﺮوژه ﺣﺬف ﻗﺒﻮض ﮐﺎﻏﺬی آب از آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن  290ﻫﺰار ﻣﺸﺘﺮک ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﺧﻮد را ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ
ﺻﻮرتﺣﺴﺎب از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺛﺒﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺣﺪود  35ﻫﺰار ﻣﺸﺘﺮک اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﺧﻮد ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ اﺷﺘﺮاکﻫﺎ اﻣﺎﮐﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺪود  29ﻫﺰار ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻤﺎﮐﺎن
ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﻌﺎون ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ و درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺸﺘﺮﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻋﺪد  3ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ  ،30001229راﻫﻨﻤﺎی
روش ﺛﺒﺖ ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه آب در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﺧﺼﻮص ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرتﺣﺴﺎب ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﺎل اﻣﻮر ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ و ﯾﺎ از دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان دوﻟﺖ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ و اراﺋﻪ
ﺻﻮرتﺣﺴﺎب ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ،ﺻﻮرتﺣﺴﺎب ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﯿﺮﺣﺎﺟﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺸﺘﺮﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺄﻣﻮران ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻨﺘﻮر آنﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻋﺪد  4ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ  ، 30001229راﻫﻨﻤﺎی ﺛﺒﺖ
ﻋﺪد رﻗﻢ ﮐﻨﺘﻮر را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺒﻮض ﮐﺎﻏﺬی از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﺗﻌﺪاد ﺣﺪود  35ﻫﺰار اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه29 ،
ﻫﺰار ﻣﺸﺘﺮک در ﻣﻨﺎزل ﺧﻮد ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دوره ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﺻﻮرتﺣﺴﺎب در ﻗﺎﻟﺐ اﺧﻄﺎر ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ارﺳﺎل ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ و درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن در ﺻﻮرت ﻟﺰوم اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرتﺣﺴﺎب ﮐﺎﻣﻞ آبﺑﻬﺎی ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻋﺪد ﯾﮏ ﺑﻪ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ  30001229ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺎل اﻣﻮر ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﺑﻪ آدرس  www.abfa-qom.comﺗﻤﺎم ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺻﻮرتﺣﺴﺎب ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
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