
  

 

 
 شركت توزيع نيروي برق

 ن چهارمحال وبختيارياستا

 روش اجرايي
 وصول مطالبات

 

CO-R-03/0 
 

 تاريخ بازنگري رديف
شماره 

 بازنگري
 شرح مختصر تغييرات

    

    

    

    
  

 

                 نسخه شماره :            

 :مهر اعتبار                             
 

 
 

 وضيح مهم(())ت 

ير آن به هر طريق و توسط  هطر دطرر ررون و بطرون     ثمي باشد. كپي و يا تكتوزيع نيروي برق استان چهارمحال وبختياري شركت اين سند تحت پوشش كنترل مدارك نطام كيفيت 

 .مي باشدتوزيع نيروي برق استان چهارمحال وبختياري  شركت سازماني مجاز  نبوره و منوط به اخذ مجوز از 

  



 يروي برقشركت توزيع ن

 استان چهارمحال و بختياري
 CO-R-03/0كد :    يكپارچهسيستم مديريت 

 روش اجرايي وصول مطالبات  1از 1صفحه 

 

 : هدف -1
 

 .مي باشدفرايند اين صحيح  انجامكار وصول مطالبات به منظور حصول اطمينان از  ردشگ، تعريف و تعيين مراحل  اجرايي روش اين تدوين از هدف

  :  رررامنه كارب -2

 ول مطالبات و بايگاني كاربرد دارد.، حسابداري مشتركين، مسئول وص واحد رايانهمالي،  خدمات مشتركين ،اموردر ، روش اين شده قيد ضوابط

 مسئوليتها -3
 

 : شهرستان ( برقرئيسمدير امور) / مدير عامل -1-3
  جهت پيگيري ليستهاي مشتركين بدهکارصدور دستورات الزم      

 :خدمات مشتركين -2-3   
 ليستهاي مشتركين بدهکارو تنظيم تهيه     

 :گروه قطع و وصل/ پيمانكار وصول مطالبات -3-3
 تنظيم و تحويل اخطار به مشتركين بدهکار و يا قطع و وصل جريان برق

 

 انجام كارروش  -4
خادمات  فاروش و  تهياه و تحويال دفتار     واحاد راياناه  ياا بناا باه درخواسات شاركت توساط        زمانبندي مشتركين بدهکار طبق برنامه )فايل( ليست

و برقهاي شهرستانها تفکيک و با ناماه كتباي و   ليستها )فايل ها( بر اساس امورها سپس ( مي گردد گروه نظارت بر فروش و وصول مطالباتمشتركين)

 براي آنها ارسال مي گردد.قيد زمان انجام كار 

پس از صدور دستورات الزم توسط مدير/ رئيس برق شهرستان خدمات مشتركين )مسئول وصول مطالبات(  ضمن بررسي و كنترل هاي الزم، ليستها 

 امور يا روستا تفکيک و به گروههاي قطع و وصل)پيمانکار وصول مطالبات( تحويل مي نمايد.را بر اساس هر م

( در راستاي اجراي مفاد آئين نامه تکميلي تعرفه هاي برق و به منظور تکريم مشتركين فارم اخطارياه باا مهلات زمااني      پيمانکار گروه قطع و وصل )

 مشخص تنظيم و به مشترک بدهکار )استفاده كننده از انشعاب( تحويل مي نمايد.

تب در ليست ثبت و از مشمول قطع برق خارج ماي گاردد،   چنانچه مشترک در مهلت مقرر بدهي مربوطه را پرداخت نمود و رسيد آن را ارائه داد، مرا

طع و ولي چنانچه اقدامي در جهت پرداخت بدهي صورت نگرفته باشد گروه قطع و وصل)پيمانکار( پس از اتمام مهلت داده شده جريان برق ايشان را ق

ختي را ارائه نمايد وصل مجدد برق صاادر و بارق مشاترک    مراتب را در ليست ثبت مي نمايد در اينصورت  اگر مشترک بدهي را پرداخت و رسيد پردا

 وصل مي گردد.

    باا فارم اصاتحات    مشتركيني كه پس از قطع برق اقدامي در جهت پرداخت بدهي ننمايند پس از يک هفته از زمان قطاع بارق

اين مشتركين ماي باشاد و    با عنوان كد قطع به واحد رايانه معرفي مي گردند و واحد رايانه مسئول نگهداري اطتعات 3شماره 

رزش هزيناه  اآئين نامه تکميلي تعرفه هاي برق وزارت نيرو چنانچه بدهي هر مشترک معادل يا بيشاتر از   4-25برابر مفاد ماده 

آن باشد و يا حداقل يک سال از زمان قطع برق انشعاب گذشته باشد اين مشترک مشمول جمع آوري انشعاب مي هاي انشعاب 

 روش اجرايي مربوطه اقدام خواهد شد.گردد كه برابر 

 

 سوابق: -5  
به بايگاني راكاد منتقال   و انجام اقدامات قانوني هر شهرستان جهت اجرا نگهداري و پس از اجرا برق هاي خدمات مشتركين  واحدهايدر كليه سوابق  

 رايانه )ستاد شركت( موجود مي باشد.اً كليه اطتعات مشتركين مشمول روش فوق در حافظه رايانه مركزي در واحد مي شود،ضمن
 
  :مدارك ذيرب  -6
  CO-F-23به شماره  اخطاريه بدهي معوقه مشتركينفرم ( 6 .1
 CO-F-34به شماره  گزارش مشتركين بدهکار( فرم 6 .5
 CO-F-43به شماره  انشعاب مجدد وصل( فرم 6 .3
 CO-F-65به شماره اصتحات  3شماره ( فرم 6 .4

 


