طزح ملی قبط سبش

شرکت مدیریت تولید ،انتقال و توزیع برق ایران

توانیــر

راهنمای حذف قبوض کاغذی بزق
در راستای سیاست َاای ديتات اترتزيویا

ي اجازای عاز ملا باثس ساثش شازتتَاای وًسعا

ویزيی تزق اس اتتااای مُزمااٌ ساا  8931تازای مشاتزتیه تازق بثاً

اترتزيویرا صاادر وماًدٌ

ي مشتزتیه م وًاوىا اس عازق متتلاا اس جملاٍ میاما

مًتاعا املیریشاه واز افشارَاای تاارتزدی

تاور ي يب ساعت شزتت َاای وًسعا ویازيی تازق

تازق باثس

صادرٌ را َمزاٌ تا جشئیات تام

امه مشااَاٌ ساًات مصاز

مشاَاٌ ي چاج وماعىا.
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نسبت به پزداخت صورتحساب بزق اس طزیق شمار همزا خود اقذام نمایذ:
 پیامک (اس طزیق هز نوع گوشی تل ن همزا ):

 مشتزک تاعا تزای حذ

بثس تاغذی تزق شىاسٍ بثس (درج شاٌ تز ريی بثس تاغذی مًجًد)

را تٍ َمزاٌ ستارٌ ع

وماعا.



( )*8تٍ سزشمارٌ  01118008میام

زيری است مشتزتیه میش اس مزداخت صًروحساب صادرٌ اس ماتریت بثس اترتزيویر
درعافت

ومًدٌ ي در صًرت عا اروثاط شىاسٍ بثس تا اشتزاک تزق متعلقٍ

اعمیىان حاص

تا ارسا "*0شىاسٍ بثس غیزمزوثظ" تٍ سزشمارٌ  01118008اباا تٍ رف مغاعزت تزدٌ ي سپس
تا ارسا "*8شىاسٍ بثس مزوثظ" اعالعات خًد را وصحیح تىىا.
 مسااترجزعه مااس اس جاتجاااع محا ساارًوت ما تاعساات شىاسااٍ بااثس تااٍ َماازاٌ  *0را تااٍ
تىىا وا فزآعىا ارسا بثس مزتًط تٍ شمارٌ شىاسٍ باعم متًبا شًد.

سزشمارٌ  01118008میام

سپس شىاسٍ بثس مىش جاعا خًد تٍ َمزاٌ  *8را مجاداً تٍ َمان سزشمارٌ میام
 اگز مشتزت چىا بثس تزق دارد م وًاوا شىاسٍ َمٍ بثً
سزشمارٌ مذتًر میام
 امران ثثت شىاسٍ بثً

وماعىا.

را تٍ صًرت جااگاوٍ تٍ َمزاٌ  *8تٍ

تىا.
مزتًط تٍ مىش اعضای خاوًادٌ (مار مادر ي  )...مغااسٌ محا تاار ي ...

در ساماوٍ میامر ي درعافت بثً

مزتًعٍ اس عزع میام

يجًد دارد.

دفتز باسرسی و پاسخگویی به شکایات شزکت توانیز
http://www.tavanir.org.ir/samaat
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 موبایل اپلیکیشن یا نزمافشار مشاهذ و پزداخت قبط بزق:

 تا وصة"مًتاع املیریشه تزق" ي درج اعالعات الس ما واًان صًروحسااب تازق مصازف را
مشاَاٌ ي مزداخت ومًد.
 اس عزع اعالمیٍ ) (Notificationآخزعه صًروحساب اعالعرساو م گزدد.
 ذخیزٌ ي چاج بثس تزق اس عزع وز افشار وصة شاٌ امرانمذعز است.
 امران ثثت چىاعه شىاسٍ بثس در املیریشه مزتًعٍ يجًد دارد.
 نزمافشارهای کاربزدی بانکی:

 تٍ سيدی امران رؤعت صًروحساب تزق اس عزع املیریشاهَاا عاا واز افاشاری تاارتزدی تااور
تٍ در دستزس عمً بزار داروا مُیا م گزدد.
 اس َمیه عزع امران درعافت وستٍ بات چاج صًروحساب يجًد دارد.
 وب سایت:

 مشااتزتیه ماا وًاوىااا تااا يريد تااٍ وارومااای شاازتتَااای وًسعاا ویاازيی تاازق مزتًعااٍ
اامه مشاااَاٌ سااًات مصااز
جشئیات تام

تاازق اشااتزاک خااًد بااثس صااادرٌ را ویااش َماازاٌ تااا

مشاَاٌ ي چاج وماعىا.

 دستزساا تااٍ تلیااٍ يب ساااعتُای شاازتتُای وًسعاا ویاازيی تاازق اس عزعاا ساااعت
وًاویز( )www.tavanir.org.irامرانمذعز م تاشا.
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