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صنعت برق ایران همواره در سالهای اخیر در استفاده از
فنآوری های نوین و ارایه خدماداا اتدودتدروندید

بده

اشترکان برق پیشرو بوده است .در همیدن راسدتدا و بدا
همف استدفداده هدر بده بدیدشدتدر از درفدیدت هدای
هوشمنمسازی در ارتباط با اشترکان به دنبال آن اسدت
تا با استفاده از نفوذ گسترده تلفنهای هوشمنم در اقصدا

نقاط کشور ،تحوتی بزرگ در امل کسد وکدار ادوددود
ایجاد نمایم .برنااه تحول دیجیتال با بنیدن رویدودردی
طراحی و تعریف شمه است و بازنگری در شیوه ارتباط بدا
اشتریان با عنوان ”حذف قبض کاغذی“ به عدندوان گدا
نخست این برنااه ادرا شمه است .دلدوه داهدری گدا
نخست این برنااه ،حذف قبض کاغذی است اادا بسدیدار

بر لباا فرنننانامااا
لبخیان مای نشاانایام
با درختانی که پیشتر با آنها قبض برق چاپ

می کردیم ،دفتر و کتاب چااپ مای کایایام و
ش فارنناناا ایا
ت دان ِ
همرا ِه با شما درخ ِ

مااارن و بااابا را باااارور مااای ساااانیااام

فراتر از آن ایرود و کل سازوکار ارتباطی با اشترکان را
تغییر ایدهم و آن را از رابطه ای ایستدا و دواداهدانده و
احمود به بهای برق به رابدطده ای پدویدا و ادماو و بده
رسانهای احتوااحور بمل ایکنم.
استنم پیش رو به شیوه ادرای گا نخسدت ایدن طدر و
دستاوردهای آن ایپردازد .اایمواریم که با ادرای ادوفد
برنااه تحول دیجیتال امل کس وکار در صنعدت بدرق را
دگرگون نموده و شاهم توفی بیش از پیش صنعت برق در
ارایه خمات رسانی بهدیدنده و غدیدرحبدوری بداشدیدم و
شرکت های توزیع نیروی برق را بده اصدماق هدای بدارز و
واقعی دوتت اتوترونی

ابمل نماییم.

چاپ ساالنه

222
میلیون قبض

ساالنه بیش از  222میلیون قبض برای  ۶۳میلیون مشترک برق کشوور
چاپ می شود که کاغذ مصرفی آن بالغ بر  ۰۰22تن (معواد

حود د ۷

میلیون دفترچه) می شود .با حذف قبض کاغذی برق از اتالف این منبو
ملی جلوگیری شده است.

چگونه صورتحساب خود را بپردازیم؟

چرا حذف قبض کاغذی برق کلید خورد؟

صوراحساب ،ایتوانیم با هر شدیدوه ای کده

صنعت برق برای  ۳۶ایلیون اشترک خود ساالنه بیدش از ۵۵۱

پس از دریافت پیاا

ایلیون قبض صادر و توزیع ایکنم .برای باپ این حجم عظیدم

تاکنون قبض کاغذی خود را پرداخت ایکردیم ،این قبدض را ندیدز

از قبض برق ،صمها تن کاغذ اصرف ایشود و بنمهزار ادمادور

پرداخت کنیم .عالوه بر این ،ااوان پرداخت قبض های اتوترونیدودی

برق آن را توزیع ایکننم .حذف قبض کاغذی با همف دلوگیری

با بنم روش دیگر نیز فراهم شمه است .حذف قبدض کداغدذی بده

از این اتالف انابع و حفظ احیط زیست ادرا شمه است و اایدم

اعنای حذف شیوههای پرداخت نیست و تماای روش هدای سدابد

ای رود با بوارگیری اماوران توزیع قبض در بخدش هدای دیدگدر

همچنان به قوا خود باقی است.

صنعت ،شاهم بهرهوری بیشتر در وصول اطاتباا ،کاهش تلفداا

با ودود ضری نفوذ باالی تلفنهای هوشمنم ،از ده روش پدرداخدت

و خماترسانی به اشترکاناان باشیم.

قبض برق تنها سه روش آن به تلفن هوشمنم اتصل به ایدندتدرندت

با حذف قبض کاغذی ابها ها و پرسشهایی در ذهن اشتدرکدان

نیاز دارد (روشهای  ۱تا  ۳تصویر صفحه آخر) .اشترکانی که تلفدن

ایجاد شم که با این تغییر بگونه قبضشان را ببیننم و پرداخدت

هوشمنم نمارنم ای تواننم با استفاده از کدمهدای

دسدتدوریUSSD

کننم .در ادااه اهمترین این پدرسدش هدا طدر و پداسدد داده

ابلغ صوراحساب برق را دریافت و آن را پرداخت کننم (روش .)۴

شمهانم.

با توده به این که دیگر برای پرداخت قبض برق نیازی به شدنداسده
پرداخت نیست ،افرادی که به تلفن همراه دستدرسدی ندمارندم الز

چگونه قبض برق خود را ببینیم؟

نیست انتظر پیاا

اوتین پرسش اشترکان این است که پس از دریدافدت پدیدااد

که روی قبض های کاغذی قمیمی درج شمه است با خدودپدرداز یدا

صورا حساب برق ،آیا ااوان رویت قبض اتوترونیوی ودود دارد

سااانه های فدروش (دسدتدگداه هدای ادوددود در فدروشدگداه هدا)

تا از شیوه احاسبه و اقمار اصرف اطلع بشویم؟

صوراحساب برق خود را ببیننم و بدردردازندم (روش هدای  ۵و .)۶

توده به این نوته ضروری است که حذف قبض کداغدذی فدقدط

عالوه بر این ،ایتوان با تلفن  ۱۵۵۱و تنها با داشتن شناسه قدبدض

کاغذی بودنش را حذف ایکنم و صوراحساب برق همدچدندان

نسبت به پرداخت صوراحساب برق اقما نمود (روش .)۷

اثل ساب توتیم و احاسبه ادی شدود .در طدر قدبدض سدبدز،

برای اشترکانی که شیوه کارکردن با دستگداه هدای خدودپدرداز را

صوراحسابهای برق فقط دیگر روی کاغذ باپ نمیشونم و به

نمی داننم نیز ،راهی برای پرداخت و اشاهمه قبض ودود دارد؛ ایدن

دای این که اااورین برق قبض را درب ادندازل و ادحدل هدای

افراد تنها کافی است با داشتن شناسه قبض که بر روی قبدض هدای

و

قمیمی باپ شمه است ،به دفاتر پیشخوان یا دفاتر  ICTروستدایدی

کس وکار بیاورنم ،با ابزارهای هوشدمدندمی ادثدل پدیدااد

باشنم و ایتواننم فقط با داشتن شناسه قبدض

اپلیویشنهای همراه به دست اشترکان ایرساننم.

ارادعه کننم (روشهای  ۸و .)۹

الز به یادآوری است که اشترکان عالوه بر اشداهدمه آخدریدن

اگر اشترکی تمایلی به استفاده از هیچ ی

قبض صادره ،به اطالعاتی اثل ایزان بمهی ،سواب بنم سداتده

نماشت و یا این ابزارها در دسترسش نباشم ،ایتوانم شناسه قدبدض

پرداخت ،زاان و درگاه پرداخت ،سواب بنم ساتده اصدرف و ...

خود را به فردی اعتمم بمهم تا او با یوی از شیوههای نه گانده ادورد

نیز دسترسی دارنم.

اشاره در باال ،صوراحساب برق اصرفیاش را برردازد (روش .)۱۱

از شدیدوه هدای بداال را

شکل  .۰دستا ردهای طرح قبض سبز

به کارگیری اماوران توزیع قبض در
فعاتیتهای ارزشافزای دیگر نظیر
قرائت کنتور ،وصول اطاتباا و ...

اشاهمه و پرداخت سریع
و آسان قبض برق فقط با
ی کلی
اشاهمه سواب
اصرف و پرداخت
ااوان ایجاد و توسعه سایر
خمااا غیرحبوری ابتنی
بر تلفن هوشمنم

بهبود وصول اطاتباا با تسهیل
و افزایش شیوههای پرداخت
ااوان ارتباط دوسویه با اشترک
و اطالعرسانی به اشترک در
حوزه امیریت اصرف و ...

حذف قبض کاغذی
برق چه دستاوردهایی
داشته است؟

فراهم آوردن زاینه کاهش دوره
وصول اطاتباا با کاهش دوره
قرائت از دو ااه به ی ااه

بهبود پوشش و
صحت قرائت
دلوگیری از قطع ساتیانه ۱۵
هزار درخت

دلوگیری از وارداا بخش قابل
تودهی کاغذ در شرایط تحریم کنونی
حذف باپ و توزیع ساالنه بیش از ۵۵۱
ایلیون قبض برق و عم نیاز به  ۱۱۱۱تن
کاغذ (اعادل حمود  ۷ایلیون دفتربه)

اگر پیامکی دریافت نکنم ،قبض برق را چگونه بپردازم؟

دستا ردهای اجرای طرح

برای اطالع از صورا حساب برق اصرفی خدود فدقدط داشدتدن

قبل از ادرای طر از کاهش وصول اطاتباا ناشی از سردرگمی

از شدیدوه هدای

اشترکان با حذف قبض کاغذی برق ابراز نگرانی ادی شدم .ایدن

پرداخت (به دز روش شماره  )۱از صورا حساب برق اصدرفدی

نگرانیها در حاتی بیان ای شم که ادرای این طدر در اسدتدان

خود اطلع شویم و آن را پرداخت کنیم.

سیستان وبلوبستان از بنم سال قبل به بهبود وصول اطاتدبداا

شناسه قبض کافی است و ای توانیم با هر ید

کم

کرده بود.

اشکا های صورتحساب ارسالی را چگونه رف کنم؟

در انمک زاانی که از ادرای طر ای گدذرد ،اشدتدرکدان بدرق

اگر قبض ارسال شمه اتعل بده شدمدا ندیدسدت ،بدا تدودده بده

استقبال خوبی از طر نموده و درصم قابل تودهی از آنان بمون

دستوراتعمل شرکت توزیع انطقه خود (کده در پشدت آخدریدن

احمودیتهای زاانی و در طول شدبدانده روز و حدتدی روزهدای

قبض کاغذی ،آورده شمه) عمل کنیم .به طور اثدال اشدتدرکدان

تعطیل نسبت به پرداخت صوراحساب خود از طرید اپ هدای

تهرانی بایم شناسه قبض ستاره عمد  ۵را به همدان پدیدااد

کده

اودود اوبایل اقما نمودهانم.

صورتحساب با آن برایشان ارسال شمه ،بفرسدتدندم .اگدر گدمدان

اهمترین دستاوردهای طر قبض سبز در شول  ۱آادمه اسدت.

ای کنیم در احاسبه قبض یا برق اصدرفدی اشدتدبداهدی ر داده

این دستاوردها شاال حذف اصرف  ۱۱۱۱تن کداغدذ ،بدهدبدود

است ،تنها کافی است با ارادعه به سایت شرکت توزیع ادربدوطده

شاخص های عملوردی اثل قرائت و وصول اطاتباا ،تسدهدیدل

از کم خمات با شناسه  ۱۳۱۳۱۴۶۵۱۱۴استدفداده کدرده یدا بده

ارتباط با اشترک و ایجاد فرصت ارتباط دوسویده بدا اشدتدرک

دفاتر پیشخوان ارادعه نماییم.

ایشود.

پس ان حذف قبض کاغذی برق ،چگبنه میتبانین صبرتحساب خبد را پرداخت کیین؟

تنها با داشتن شناسه قبض  ۱۳رقمی ایتوانیم به یوی از روشهای زیر قبض برق خود را برردازیم.

ش کرت توانیر
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 Appاوبایل

تلف همراه
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USSD

بنوا نیان به تلف همراه
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ATM

تبسط دفاتر پیشخباا یا  ICTروستایی
9

POS

اپهای صنعت برق،
سرویسهای پرداخت
و اپ بان ها

۱۵۵۱

www.saapa.ir
و وبسایت شرکتهای
توزیع

دفاتر پیشخوان

*۷۳۳*۱۵۵۱#
*۷۴۱*۱۵۵۱#

به قسمت پرداخدت
صورتحساب ارادعه
و بددا وارد کددردن
شناسه ،قبض خدود
را برردازیم.

با شماره گدیدری
 ۱۵۵۱و دندبدال
کردن کدمهدای
دستوری ،قبض
خود را برردازیم.

شناسه قبض خود را
بدده کددارگددزار دفددتددر
پددیددشددخددوان اعددال
نددمددایددیددم و بددرای
پرداخت قبض خدود
از ایشددان کددمدد
بخواهیم.

شناسه قبض خدود
را به کارگدزار ICT
روسددتددایددی اعددال
نددمددایددیددم و بددرای
پرداخت قبض خود
از ایشددان کددمدد
بخواهیم.

 ICTروستایی

تلف همراه متصل به اییترنت

وزارت نیرو

1

پیونم پیاا

این پیونم شما را
به درگاه بانودی
ارداع ای دهم و
از آنجا ای توانیم
قددبددض خددود را
پرداخت کنیم.

شناسه قبدض را در اپ
ثبت کنیم و از طدرید
آن از صددمور قددبددض
دمیم اطلع شویم و از
همانجا صدورتدحدسداب
خود را برردازیم.

با ادراددعده بده
 ATMو انتخداب
گزینه پدرداخدت
قبدو ،،قدبدض
خود را پرداخدت
کنیم.

با ثدبدت شدنداسده
قبض ،بدمهدی بده
شما اعال ایشدود
و از هددمددان دددا
ای تدواندیدم آن را
برردازیم.

با کناا روش امکاا مشاهنه قبض الکترونیکی فراهم است؟

با شماره گدیدری
کم دسدتدوری و
دنددبددال کددردن
اراحل آن ،قبض
خود را پرداخدت
کنیم.

 .۱۱اگر تمایل به پرداخت قبض با هیچ ی

از روشهای ۹گانه باال را نماریم ،شناسه قبض خود را در اختیار فردی اعتمم (فرزنم ،بستگان و  )...قرار دهیم و از ایشان بخواهیم قبض شما را پرداخت کنم.

