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 فصل اول : مقدمه

 مقدمه

 رجوع، بتکریم اربا طرح راستای در و اسالمی جمهوری دولت ی نامه بخش و اسالمی شورای مجلس ی مصوبه اساس رب

 شرکت در درون ائهار قابل خدمت 22 تمام کشور، دولتی سازمانهای سایر همانند استان آذربایجان شرقی فاضالب و آب شرکت

بوده و توسط  نرم افزار موجود متعلق به شرکت آب و فاضالب.است نموده واگذاراستان  منتخب پیشخوان دفاتر به را،

شده  یاده سازبادگان پیفنی و مهندسی آرمان طرح آشرکت طراحی و به وسیله شرکت  کارشناسان دفتر فن آوری اطالعات 

 .  است

بر  را دماتخ سهم بیشترین که درآمد و مشترکین خدمات معاونت خصوص به و استان آذربایجان شرقی فاضالب و آب شرکت

 مشترکین به شرکتاین  پاسخگویی ی باجه یک همانند شهر، سطح در پیشخوان دفتر هر که است عقیده این بر دارد عهده

 ضمن تا ببینند زشآمو ممکن، شکل به بهترین زمینه این در پیشخوان، محترم دفاتر که است ضروری بنابراین. باشد می خود

 تمام آموزشی، ایلف این ی تهیه در. گیرد انجام نحو شایسته به نیز رسانی خدمت شرکت، این مشترکین رضایت آوردن فراهم

 ی استفاده قابل بیشتر تا یمنمای ارائه تر ساده چه هر را و مفاهیم کرده آماده یکامل راهنمای تا ایم بسته کار به را خود تالش

 عملکرد ارزیابی انامک که شده طراحی شرکت، اتیکانفورم واحد توسط افزاری نرم .باشد و مشترکین پیشخوان دفاتر همکاران

 پارامترهایی اساس بر شود می ارائه شرکت به دفاتر سوی از که ای پرونده هر که طوری به .است نموده فراهم را دفاتر

 یهمکار ی امهاد معیار مه،کارنا این و شود می ارسال ایشان به دفاتر عملکرد از ای کارنامه ماه، آخر هر در و شده امتیازبندی

 می حساب به افزار رمن این سنجش معیار آموزشی، فایل این در شده ارائه مطالب. باشد می پیشخوان دفاتر با همکاری قطع یا

 .االجراست الزم قانون، به عنوان و آید

  اولیه تعاریف

 در کد اشتراک تاهمی به توجه با و است نشده تعریف آب، قبض روی بر شده درج اشتراکِ کد ، نامه آیین در: اشتراک دک

 به آب، قبض ویربر  مندرج اطالعات سایر و داده توضیح را اشتراک کد فقط بخش، این در مشترکین، به پاسخگویی فرآیند

 .شد خواهد داده توضیح آموزش، مختلف مراحل در تدریج

 اشتراک کد مشترک یک هر. گیرد می صورت شده داده تخصیص آنها به که اشتراکی کد اساس بر مشترکین، کنتورآب قرائت

 در که همانگونه. شود داده می مشترکین به ترتیب، به کد این معبری، هر یا خیابان محله، کوچه، هر در و دارد فرد به منحصر
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 تشکیل قسمت 5 از این کد. است شده چاپ قبض، چپ سمت باالی ی گوشه در اشتراک، کد شود، می دیده 1 - 1 شکل

 .اند شده جدا هم از تیره خط توسط که شده

 

 

 چهار یا سه ددسومین ع. است نشاندهنده کد امور عدد، دومین. باشد میکد منطقه  ی دهنده نشان چپ سمت از عدد اولین

 رقمی سه ای دو یک، عدد یک که شود می فرعی نامیده اشتراک عدد چهارمین می باشد. اصلی اشتراککه  باشد می رقمی

 و اصلی اشتراک همواره، و. شود می نامیده کنترل رقم یا چک رقم است رقمی یک همیشه، که عدد پنجمین باالخره و. است

 .هستند اعداد مهمترین فرعی اشتراک

 می ارسال ین،به مشترک را بها  آب صورت حساب  شرکت، مشترکین خدمات افزار نرم که پیامکهایی در است ذکر به الزم

 . / جدا شده اند استفاده شده است  اصلی و فرعی که با اشتراک کد فقط نماید،

 .تغییر کند دهآین در دارد امکان و است شکل این به آموزش، این نگارش تاریخ تا کدبندی نوع این اینکه آخر ی نکته

 ورود به سامانهنحوه 

 :کنید استفاده زیر روش دو یکی از از پیشخوان، دفاتر پرتال به ورود رایب

 :کلیک نمایید زیر لینک روی بر یا کنید وارد یا فایرفاکس( کروم گوگل ترجیحاً ) خود رگرمرو آدرس نوار در را، زیر آدرس 1.

http://212.120.197.112:8080/ 

http://212.120.197.112:8080/
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ی سامانه وبر ر و رفته  https://abfaazarbaijan.ir آدرس به استان آذربایجان شرقی فاضالب و آب شرکت سایت وب به 2.

صفحه  .نیدککلیک  مشترکین تبریز و حومه و یا سامانه خدمات مشترکین شهرستانها )بسته به مکانی که میخواهید ( خدمات

ناسه شک یا اول طبق تصویر زیر ظاهر خواهد شد. صفحه اصلی سامانه صفحه یکسانی جهت ورود مشترکین )با کد اشترا

رود کاربر وه جهت می باشد و با کلیک روی هر کدام از عناوین اطالعات مربوط قبض(، متقاضیان انشعاب و دفاتر پیشخوان

 نمایش داده می شود. در هر حالت وارد کردن کد امنیتی توسط کاربر الزامی می باشد.

 

 انواع حاالت مختلف جهت ورود به سامانه عبارتند از : 

 ورود مشترکین با شناسه قبض 

 د.سامانه می شو وارد سامانه ناسه قبضی که روی قبض مربوطه هستکردن ش تایپدر اینجا مشترک با 

 

 ورود مشترکین با اطالعات اشتراک 
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فرعی  وتراک اصلی وارد نمودن کد اش و خود  انشعابمربوط به  روستای  /امور /در اینجا مشترک با انتخاب منطقه

 د.میتواند وارد خدمات پس از فروش گرد)مطابق با توضیحات بخش قبل(  

 

 ورود دفاتر پیشخوان 

ود خعات کاربری . هر دفتر پیشخوان اطالطراحی شده است   کاربران دفاتر پیشخوان استفادهجهت صرفا این صفحه 

 شود.میبه صفحه اصلی سامانه هدایت  و کرده را )نام کاربری و رمز عبور(  وارد 

 

 ورود متقاضیان انشعاب

 صد خرید آبقرادی که و یا اف و یا هر دو انشعاب را داشته  انشعاب آب یا فاضالب  که قصد درخواست یا پیگیری متقاضیانی 

. ست می شوندت درخواتانکر را دارند در این صفحه با وارد کردن کد ملی و شماره تماس وارد صفحه اصلی سامانه جهت ثببا 

 نمی باشد. ست انشعابدرخوا فرم ابل تغییر در ق )کد ملی و شماره همراه(ه است اطالعات وارد شده در این صفحالزم به ذکر 
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 .شود می دیدهاصلی مطابق شکل زیر  صفحه ،سامانه به ورود از بعد

 

خش به این صفحه از چند قسمت تشکیل شده است. در سمت راست منوی اصلی سایت نمایش داده می شود که بصورت ب

است انتخاب درخو -2نوی سمت راست ماستفاده از  -1 بخش می باشد. برای ثبت هر درخواستی دو روش وجود دارد :

 .رار داردقامانه موردنظر از گزینه های انتخاب خدمت در وسط صفحه. در باالی صفحه نام و آرم شرکت و لینک راهنمای س

 همچنین در قسمت باال سمت چپ هر کاربر نام خود را می تواند مشاده کند.
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 درخواست انشعابفصل دوم : 

 جدید انشعابدرخواست 

. درخواست نماید را دو هر یا فاضالب آب، انشعاب تقاضای پیشخوان، دفاتر به مراجعه با تواند می حقوقی یا حقیقی شخص ره

 دریافت را عابانش متقاضی دقیق آدرس و ای شناسنامه اطالعات است ملزم پیشخوان، دفتر متقاضی، ی مراجعه ابتدای در

 مندرج آدرس با باید مشترک، طرف از شده ارائه آدرس است بدیهی. نماید وارد پستی کد استعالم ی برگه در دقت، با و نموده

نجام ازمانهای مربوطه  اساز مراجع و   استعالماطالعات   این چون بعدا بر اساس . باشد یکسان متقاضی، ی قولنامه یا سند در

 هر گونه نقص در ثبت اطالعات به عهده دفاتر پیشخوان خواهد بود . .خواهد گرفت

 پست، ی اداره هک نماید دقت باید باشد، داشته چند واحدی را  آپارتمانیک  برای انشعاباخذ  درخواست متقاضی، انچهچن

 و کامل ریافتد برای است مجبور اینصورت، غیر در. کند پر صحیح، و کامل طور به را واحدها و طبقات به مربوط جدول

 .نماید جعهمرا پست، ی اداره به مجدداً پستی، کد جدول صحیح

 آب انشعاب واگذاری برای الزم مدارک: 

 (سالم و تاخوردگی بدون) پستی کد استعالم جواب 

 شناسنامه اصل 

 (باشد صفحه یک در ملی کارت و شناسنامه کپی) ملی کارت اصل 

 رهگیری کد دارای معتبر ی قولنامه یا سند کپی و اصل 

 ساختمان یا پایان کار  پروانه کپی و اصل 

 وجود عدم ورتص در.باشد خوانا آن اشتراک کد که سالم کامالً  صورت به (روبرو نه) راست یا چپ دست ی ایههمس آب قبض

 پرونده در و کرده چاپ سامانه از جدیدی قبض همسایه، ناسالم قبض اشتراک کد از استفاده با است ملزم دفتر، قبضی، چنین

 قدیمی نشعابا وجود صورت در. است متقاضی ی عهده به لمثنی،ا قبض این چاپ ی هزینه است بدیهی. دهد قرار متقاضی ی

 را تحویل آب و فاضالب فرمایید.  قدیمی انشعاب قبض همان حتماً انشعاب، تقاضای مورد ملک در
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  انشعاب درخواست فرم تكمیل

 ی هنام باید اصل باشد، می...  و ایثارگران و شهید بنیاد بهزیستی، امداد، کمیته معافیت از استفاده خواهان مشترک، نانچهچ

ده مدارک اسکن شمراه هداده یا به  تحویل دفتر پیشخوان  به پرونده تشکیل اخذ و در زمان را، مزبور های سازمان از معافیت

 .ارسال نمایید

 و از طریق صفحات مربوطه ارسال گردد.(PDF)سب اسکن فرمت های منابایستی در  ، فوق مدارک تمام کپی

 ضروری لذا. اردرا د خود خاص اهمیت شود، می دریافت پرونده تشکیل برای مشترک از که مدارکی از هریک شود توجه باید

  .باشند خوردگی قلم بدون و دقیق و شده پر دقت نهایت در مربوطه، های فرم که است

 به مربوط ی امهن اصل ، شناسنامه اول ی صفحه اصل و ملی کارت اصل باید پرتال، در آب جدید انشعاب درخواست ثبت برای

 را، ولنامهق یا سند اصل یا کار یا پایان ساختمان ی پروانه اصل و...  و ایثارگران و شهید بنیاد بهزیستی، امداد، کمیته از معافیت

 ارسال نمایید . آنهارانوع سند  سپس با انتخاب  کنید ذخیره pdf فرمت با و کرده اسکن

 سرفصل در منوها ی بقیه خواهیم داشت ارک 15031452100 خدمات کد با فاضالب و آب انشعاب واگذاری با در این بخش 

کنیم. صفحه  را انتخاب می« ابدرخواست انشع» . جهت درخواست انشعاب گزینهشد خواهد داده توضیح خودشانبه  مربوط

 ای به شکل زیر نمایش داده می شود:
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حه است. االی صفببرای کاربر نمایش داده می شود. همچنین سه گزینه ی در در اینجا قوانین و مقررات واگذاری انشعاب 

« ید واگذاررح فراینش» جهت مشاهده گردش فرایند درخواست انشعاب جدید است، گزینه« گردش فرآیند واگذاری» گزینه

فرم » گرینه. هدد می نمایش pdf صورت به را باشد می فاضالب و آب انشعاب واگذاری به مربوط نامه آئین از بخشیکه به 

 .جهت دانلود فرم درخواست انشعاب می باشد« درخواست

لیات ه ادامه عموی گزینکلیلک بر ر و« من قوانین و شرایط را قبول می کنم» پس از مطالعه قوانین و مقررات با انتخاب گزینه

ه ترم بالزم به یادآوری است که کلیه اطالعات متقاضیان عزیز یا مشترکین مح)صفحه بعدی ظاهر خواهد شد

 :(هیچ وجه منتشر نشده و لزوما محفوظ خواهد ماند

 

 اسبمتن باید یزن روستا/مورا/شهر سپس  .کنید رد را انتخاب ارا که ملک مورد تقاضا در آن قرار قرارد مورد نظر  شهرستانابتدا 

ار کتکمیل ادامه  الزامی است و در صورت عدمفیلدهایی که ستاره دار هستند تکمیل  .شوند انتخاب متقاضی سکونت محل با

 کامل باید و ستا اجباری همراه تلفن و پستي کد ملي، کد پدر، نام خانوادگي، نام نام، ثبت) امکان پذیر نخواهد بود.

پستی  کد نوشتن رد. شود نوشته حتماً باید خانوادگی، نام در پسوند وجود صورت در نمایید که توجه. (شوند پر دقت هب و

 .نمایید دقت نیز

 وارد کد پستی ماستعال جواب اساس بر باید پستی کد. نکنید وارد فرم این در را ملی کارت پشت در مندرج پستی کد هرگز

 پستی کد و خانگی یبرای کاربر را طبقات  پستی کد لطفاً باشد، می آپارتمان برای انشعاب یمتقاض یا مشترک چنانچه. شود

 .نمایید وارد عمومی کاربری برای را عمومی اشتراک
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با  ، ملک مزبور رد تلفن وجود عدم صورت در و شود نوشته شهر کد با دارد، ثابت تلفن تقاضا مورد ملک در مشترک چنانچه

 کروکی با و بوده دبا سن مطابق باید آدرس این که این ضمن. بنویسید صحیح و کامل طور به نیز را آدرس. شودپر  صفر عدد

 .باشد داشته مطابقت کامالً کند می رسم انشعاب تقاضای فرم در مشترک که

 اری،تج واحد تعداد یلدف در تعداد( هر )به باشد داشته به همراه انشعاب خانگی را نیز  تجاری انشعاب درخواست متقاضی، اگر

 متقاضی، اگر اما. نمایید وارد را تعداد واحد درخواستی  نیز، مسکونی واحد تعدادمحل در  و تعداد واحد تحاری مربوطه 

به تعداد واحد  انگیخ واحد تعداد و صفر را تجاری واحد تعداد تعداد(، )به هر باشد داشته عمومی و خانگی انشعاب درخواست

 کاربری  الزم به ذکر است طبق ایین نامه عملیاتي شرکت بایستي برای هر واحد و هر.  اهد شددرخواستی ثبت خو

 یک  انشعاب جداگانه درخواست گردد.

 شپذیر باید یک باشد، می آپارتمان برای انشعاب متقاضی مشترک، چنانچه. کنید دقت نیز تقاضا مورد کاربری انتخاب در

. گردد ثبت جداگانه صورت به تجاری واحدهای برای پذیرش یک و خانگی واحدهای ایبر پذیرش یک عمومی، اشتراک برای

 فرم جدول در تقاضا دمور با کاربری متناسب را برنامه طرف از شده ارائه رهگیری کد پرتال، در متقاضی مشخصات ثبت از بعد

 .بنویسید فاضالب و آب انشعاب مشخصات

 در اگر. باشد یم انتخاب قابل متقاضی، درخواست نوع اساس بر، « فاضالب و آب»یاو  « فاضالب»، «آب» انشعاب درخواست

 - 5 شکل نندما) باشد داشته فاضالب وجود نصب تاریخ تقاضا، مورد محل قبض یا همسایه قبض راست سمت پایین ی گوشه

داشتن آب و » آیین نامه 4 - 23 - بند طبق و است موجود متقاضی محل در فاضالب ی شبکه که است معنی این به ،( 2

 ست،درخوا نوع ینصورتا غیر در نمایید انتخاب آب و فاضالب را متقاضی درخواست نوع باید« فاضالب، الزم و ملزوم یکدیگرند

 انتخاب شود.« آب» فقط باید

 روی بر ثبت اتطالعا تکمیل از بعد. شوند میلیمتر انتخاب 100 و اینچ 1/  2 ترتیب به فاضالب، قطر و آب قطر فیلدهای »

 کنید کلیک« ادامه عملیات»ی  دکمه

 کنحوه ارسال مدار

 بهدر این قسمت هر مدرکی که متقاضی دارد بایستی . نمایید آپلود را مدارک ی شده اسکن تصاویر باید بعدی ی صفحه در

ب می کنیم ) شناسنامه، صورت جداگانه اسکن و پیوست شود. جهت آپلو فایل ابتدا نوع مدرک را از منوی بازشدنی انتخا

 کامپیوترتان از را نظر مورد فایل و کرده کلیک Choose File ی دکمه روی برکارت ملی، سند مالکیت، فرم تقاضا و...( سپس 
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فایل آپلود شده در  مطابق شکل زیر صحیح، ارسال از بعد. نمایید کلیک« افزودن فایل پیوست» روی بر سپس نموده انتخاب

 ه می شود که می توان هرکدام از آنها را مشاهده یا حذف نمود.لیست نمایش داد

 

 . شود یم داده نمایشرهگیری  کد بالفاصله. کنید کلیک «ثبت نهایی» ی دکمه روی تصاویر، ارسال اتمام از بعد

  

شکل زیر ظاهر  وجود دارد. با کلیک بر روی گزینه چاپ، صفحه ای مشابه A5در اینجا امکان چاپ درخواست بر روی کاغذ 

 می شود.
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 مراجعه رمنتظ باید و نیست فاضالب و آب شرکت به پیگیری برای متقاضی ی به مراجعه نیازی پس از چاپ درخواست،

 به نسبت دانتو ،میه باشد داشت مشخصات اصالح به نیاز متقاضی چنانچه. باشد خود ملک برای ارزیابی شرکت کارشناس

 .نموده و مجدا انها را اصالح و یا اضافه نمایداقدام خود ثبت شده   مشخصاتمشاهده 

 پیگیری و  ویرایش درخواست انشعاب

ورت د. در این صانتخاب نمائیرا  « ویرایش درخواست»گزینه « واگذاری انشعاب»جهت پیگیری و ویرایش درخواست از منوی 

ه مشاهد را دموده اننر این صفحه هر کاربر )متقاضی یا دفتر پیشخوان( درخواست هایی که قبال ثبت ر خواهد شظاهصفحه زیر 

 . در باالی صفحه دو فیلتر وجود دارد :خواهند کرد

 فیلتر بر اساس کد رهگیری -1

 بر اساس کد ملی و کد پستیفیلتر  -2
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. در لیست به ازای هر درخواست گزینه ابل مربوطه ظاهر خواهد شد و فشردن کلید جستجو کارتپس از فیلتر نمودن اطالعات 

 های زیر از سمت راست به چپ مشاهده می شود:

دکمه  می توان اطالعاتی که قبال ثبت نموده اید را  این زدن   ویرایش درخواست : باعملیات:  -1

درخواست انجام نشده است قابل ویرایش نمائید. دقت کنید گزینه ویرایش درخواست تنها تا زمانی که عملیاتی روی 

 مشاهده است.

مطابق شکل زیر دکمه  میتواند جزئیات درخواست را این  مشاهده جزئیات : با زدن عملیات:  -2

 ده نمود:همشا

عملیات: چاپ درخواست: با زدن  -3 دکمه  میتوانید درخواست موردنظر را چاپ نمائید.

فیش هزینه انشعاب: چاپ: با زدن  -4 شعاب را چاپ نمائید.میتوانید فیش ان

فیش هزینه انشعاب: چاپ: با زدن   -5 میتوانید فیش انشعاب را پرداخت نمائید.
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 فیش هزینه انشعابچاپ 

زینه انشعاب از قسمت ویرایش درخواست مطابق توضیحات مذکور اقدام می کنیم. صفحه چاپ فیش هجهت چاپ فیش 

 آن را چاپ نمائید. A5صفحه انشعاب به شکل زیر خواهد بود که می توانید در 
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 پرداخت فیش هزینه انشعاب

با زدن  انشعاب از قسمت ویرایش درخواست مطابق توضیحات مذکور اقدام می کنیم.  برقراری جهت پرداخت هزینه 

 وارد صفحه پرداخت به شکل زیر می شویم:

 

لی بانک د صفحه اصکلیک می کنیم و وار« رداختپ»وارد می کنیم سپس بر روی گزینه  را  در این صفحه اصالعات ستاره دار

 می شویم: 

 

 پس از وارد کردن اطالعات کارت و پرداخت نمودن مبلغ موردنظر به سامانه امور مشترکین برمیگردد.
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 خدمات پس از فروشسوم: فصل 

 ( 15031453116 - کد) سوابق ی مشاهده و صورتحساب بررسي

  بها آب سوابق ی مشاهده و صورتحساب بررسی

 و صورتحساب بررسی برای زیر شکل مطابق. شود می مشاهده ارائه، قابل خدمات تمام ،ه امور مشترکینسامان به ورود از بعد

 .کنید کلیک مربوطه لینک روی بر بها آب سوابق ی مشاهده

 

که کاربر  رصورتیاگر کاربری که وارد سامانه شده است مشترک باشد نیازی به وارد کردن اطالعات اشتراک خود ندارد، د

 :شتراک اصلی و فرعی را وارد نمایدا -امور –بایستی منطقه پیشخوان باشد  ،دفترجاری 

 

 صفحه زیر ظاهر می شود:« جستجو»با وارد کردن اطالعات مشترک و زدن کلید 
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 چاپ نمود: A4مشترک را بر روی کاغذ  یآب بهاهای صادره از بابت در این صفحه می توان صورتحساب 

 

 انشعاب سوابق ی مشاهده و بصورتحسا بررسي

 لینک روی بر بانشعا سوابق ی مشاهده و صورتحساب بررسی برای زیر شکل مطابق ،سامانه امور مشترکین به ورود از عدب

 .کنید کلیک مربوطه

 

بر که کار رصورتیاگر کاربری که وارد سامانه شده است مشترک باشد نیازی به وارد کردن اطالعات اشتراک خود ندارد، د

 :شتراک اصلی و فرعی را وارد نمایدا -امور –بایستی منطقه پیشخوان باشد  دفترجاری 
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 صفحه زیر ظاهر می شود:« جستجو»با وارد کردن اطالعات مشترک و زدن کلید 

 

 چاپ نمود: A4در این صفحه می توان صورتحساب انشهاب مشترک را بر روی کاغذ 

 

 پرداخت صورتحساب

 .کنید لیکک مربوطه لینک روی بر  صورتحساب پرداخت برای زیر شکل مطابق ،سامانه امور مشترکین به ودور از بعد
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که کاربر  رصورتیاگر کاربری که وارد سامانه شده است مشترک باشد نیازی به وارد کردن اطالعات اشتراک خود ندارد، د

 :رعی را وارد نمایدفی و اشتراک اصل -امور –بایستی منطقه پیشخوان باشد  دفترجاری 

 

 صفحه زیر ظاهر می شود:« جستجو»با وارد کردن اطالعات مشترک و زدن کلید 

 

تصویه « پرداخت»چاپ نمود و یا آنرا با زدن دکمه  A5اب مشترک را بر روی کاغذ آخرین قبض انشعدر این صفحه می توان 

 نمود. چاپ قبض شبیه زیر خواهد بود:

 

 وارد صفحه پرداخت به شکل زیر می شویم:  با زدن گزینه
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ی بانک د صفحه اصلکلیک می کنیم و وار« پرداخت»وارد می کنیم سپس بر روی گزینه  را  ستاره دار اطالعاتدر این صفحه 

 می شویم: 

 

 پس از وارد کردن اطالعات کارت و پرداخت نمودن مبلغ موردنظر به سامانه امور مشترکین برمیگردد.

 ( 15031453102 - کد)مشخصات تغییر

 تأیید مورد که ای مثبته اسناد یا و ونیقان احکام و رسمی اسناد ی ارائه با توانند می مالکین نامه، آیین 4 - 29 بند طبق

 این مبلغ. باشد یم هزینه دریافت مشمول مشخصات، تغییر. بنمایند فاضالب و آب ی پرونده نام تغییر تقاضای باشد، شرکت

 انجام کارمزد ی هعالو به خدمت این ی هزینه است مؤظف دفتر، و گردد می اعالم شرکت سوی از سال، هر ابتدای در خدمات،

 .نماید پرداخت شرکت، به مدارک تحویل هنگام به و نموده دریافت مشترک از را (دفتر به متعلق) خدمت

 زیر لینک تغییر مشخصات مشاهده می شود: شکل در
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 (صفحات وضیحاتت طبق)انشعاب حق و بها آب بابت از بدهی مشترک، نمایید کنترل باید ابتدا مشترک، هر نام تغییر برای

 (نبود) 1 عدد ای سکنه از خالی( 5 )مانع،عدد کد ستون از سطر آخرین کنید چک صادره، قبوض لیست در سپس. باشد نداشته

 تسویه صدور به نسبت دفتر، تا دهد تحویل دفتر به و نموده قرائت را کنتور رقم باید مشترک، صورت این در. نباشد

 .نماید اقدام شده قرائت رقم و روز تاریخ به(  المثنی قبض)حساب

 :مشخصات تغییر برای الزم مدارک

 قبوض رای)ب.باشد معلوم آن اشتراک کد که طوری به تاخوردگی بدون و سالم کامالً صورت به مشترک آب قبض 

 (.کنید چاپ افزار، نرم از را مشترک قبض آخرین یا ماییدن ارائه را قبض کپی ،آنی

 ملی کارت و شناسنامه کپی و اصل 

 قولنامه یا سند کپی و اصل 

 مشخصات تغییر تقاضای فرم 

ده و سپس کر ذخیره کامپیوتر در و نموده اسکن را مدارک ،«نحوه ارسال مدارک »بخش  در شده ارائه توضیحات طبق

 بدون و ا کفیت مناسب ب خوانا، کامال ، A4 سایز در فقط ، فوق مدارک تمام اسکن که گردد می ادآوریی دوباره. ارسال نمایید 

 است قبول مورد تاخوردگی

 مامت کپی باید دوماً  باشد، رسمی قولنامه، باید اوالً  کند، می ارائه قولنامه و ندارد سند که مشترکی مشخصات و نام تغییر برای

شماره ) ملک خصاتمش باید اصلی، ی پرونده در سند وجود صورت در سوماً و گردد دریافت مشترک زا نیز قبلی های قولنامه

 .باشد شده ذکر قولنامه در(... و ملک اصلی و فرعی پالک

 کنتور ی جعبه رد کنتور گرفتن قرار ترتیب و محل مشترک، که است ضروری آپارتمانی، واحدهای مشخصات و نام تغییر برای

 .ایدنم مشخص را
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 واحد واگذاری ادادقر ی ارائه قولنامه، یا سند وجود عدم صورت در مهر، مسکن مسکونی واحدهای مشخصات و نام تغییر برای

 نقشه یا واحد تحویل یدرس یا مالی رسید مثل مدارک سایر نه واگذاری، قرارداد فقط که کنید توجه. است قبول مورد نیز مزبور

 ... . و

ه کاربر کرصورتی سامانه شده است مشترک باشد نیازی به وارد کردن اطالعات اشتراک خود ندارد، داگر کاربری که وارد 

 :شتراک اصلی و فرعی را وارد نمایدا -امور –بایستی منطقه پیشخوان باشد  دفترجاری 

 

راه و ، تلفن هم د ملید، کبا وارد کردن اطالعات اشتراک نام و نام فعلی مشترک ظاهر می شود. سپس نام و نام خانوادگی جدی

 علت تغییر نام را وارد می کنید.

نهایت بر روی  در .و ارسال نمایید نموده اسکن را مدارک ،«نحوه ارسال مدارک »بخش  در شده ارائه توضیحات طبقسپس 

 کلیک می کنیم. پس از ثب نهایی صفحه زیر ظاهر می شود:« ثبت نهایی»دکمه 

 

 را پرداخت کرده و برگ درخواست پرشده را چاپ نمائیم. مشخصاتنه تغییر در این بخش می توانیم هزی

 

 ( 15031453102 - کد)تغییر مكان وسایل اندازه گیری

 تقاضای تواند می مشترک باشد، شرکت ی شده تعیین استاندارد حد از تر پایین دلیلی هر به مشترک، کنتور عمق چنانچه

 سال، هر ابتدای در خدمت، این مبلغ. باشد می هزینه دریافت مشمول کنتور، مکان تغییر. بنمایند کنتور (باالکشی) تغییرمکان



   24صفحه                       ونیکی مشترکینات الکترسامانه خدمراهنمای                                                

 متعلق) خدمت انجام کارمزد ی عالوه به خدمت این ی هزینه است ندمؤظف ،پیشخوان ترادف. گردد می اعالم شرکت سوی از

زیر لینک تغییر مشخصات  شکل در. نماید تپرداخ شرکت، به مدارک تحویل هنگام به و نموده دریافت مشترک از را (دفتر به

 مشاهده می شود:

 

رصورتی که دندارد،  مشترک باشد نیازی به وارد کردن اطالعات اشتراک خودتوسط خود اگر کاربری که وارد سامانه شده است 

 : شتراک اصلی و فرعی را وارد نمایدا -امور –منطقه تر پیشخوان باشد بایستی فکاربر جاری د

 

 نید.وارد می ک را استدرخوارد کردن اطالعات اشتراک نام و نام فعلی مشترک ظاهر می شود. کد ملی ، تلفن همراه و علت با و

ت بر روی دکمه در نهای ارسال ،و و نموده اسکن را مدارک ،«نحوه ارسال مدارک »بخش  در شده ارائه توضیحات طبقسپس 

 صفحه زیر ظاهر می شود:کلیک می کنیم. پس از ثب نهایی « ثبت نهایی»

 

 م.اپ نمائیرا پرداخت کرده و برگ درخواست پرشده را چ مكان وسایل اندازه گیریدر این بخش می توانیم هزینه تغییر 
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 ( 15031453100 - کد)تغییر کاربری انشعاب 

 باید مشترک نشعابا ربریکا که دهد تشخیص شرکت، یا باشد داشته انشعاب کاربری تغییر تقاضای مشترک، دلیلی، هر به اگر

 .نمایید ثبت ار مشترک انشعاب کاربری تغییر تقاضای توانید می اطالعات ورود و مربوطه فرم کردن پر با کند، تغییر

 زیر لینک تغییر مشخصات مشاهده می شود: شکل در

 

که کاربر  صورتید ندارد، دراگر کاربری که وارد سامانه شده است مشترک باشد نیازی به وارد کردن اطالعات اشتراک خو

 :شتراک اصلی و فرعی را وارد نمایدا -امور –بایستی منطقه جاری دختر پیشخوان باشد 

 

 در مزبورز طریق صفحه ا در اید نموده اسکن شده گفته استانداردهای طبق و قبالً  که را کاربری تغییر به مربوط مجوز تصویر

 باید که است شترکم طرف از هزینه پرداخت مستلزم انشعاب، کاربری تغییررخواست د مواقع، اکثر در. نمایید ارسال پرتال،

دن اطالعات اشتراک با وارد کر.کنید استعالم شرکت از ابتدا در را خدمت این ی هزینه است بهتر. شود محاسبه شرکت، توسط

 رد می کنید.نام و نام فعلی مشترک ظاهر می شود. کد ملی ، تلفن همراه و علت درخواست را وا
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 اسکن را ریکارب تغییر به مربوط مجوز تصویرو  مدارک ،«نحوه ارسال مدارک »بخش  در شده ارائه توضیحات طبقسپس 

 :اهر می شودظکلیک می کنیم. پس از ثب نهایی صفحه زیر « ثبت نهایی»در نهایت بر روی دکمه  .ارسال کنید و نموده

 

 .را پرداخت کرده و یا برگ درخواست پرشده را چاپ نمائیم ربریتغییر کادر این بخش می توانیم هزینه 

 

ظرفیت  تغییر ،( 15031453106 کد) کنتور تفكیک ،( 15031453103 - کد) مسكوني واحد تغییر

 ( 15031453110 کد) اضافي سیفون نصب ،( 15031453104 کد) انشعاب قراردادی

 تغییر برای .باشد شتهدا بها آب یا انشعاب بدهی نباید مشترک ، رد فوق موا از کدام هر درخواست  برای قبلی، خدمات مانند

 اسکن گذشته، لبمطا اساس بر و استاندارد صورت به پستی کد ی تأییدیه باید که شود دقت کنتور، تفکیک و مسکونی واحد

 .است قبلی های فرم مانند نیز خدمات این درخواست فرم. شود

 (15031452100 کد) انشعاب داخلي ترکیدگي اعالم

 شود، شکستگی دچار ،(مشترک سمت به کنتور از بعد اتصاالت و ها لوله) مشترک ساختمان داخل آب های لوله چنانچه

. داشت خواهد چشمگیری افزایش نیز وی بهای آب مبلغ نتیجه در یافته افزایش قبل، های دوره به نسبت مشترک، آب مصرف

. باشد شده مدفون کف، یا دیوار در و نبوده دید معرض در شکستگی محل که بود اهدخو مواردی برای فقط شکستگی تخفیف

 نشت ،(باشد رؤیت قابل که) بهداشتی سرویس یا حمام آب ی لوله شکستگی شوفاژ، مخزن یا آبگرمکن از گرم آب سرریز برای

 از تواند می بار یک فقط سال، 2 طی رد مشترک هر. نیست اعمال قابل تخفیف، مشابه، موارد و چاه درون به شده تصفیه آب

 انشعاب شکستگی یا ترکیدگی مخصوص فرم مواردی، چنین در مشترک ی مراجعه صورت در. کند استفاده شکستگی تخفیف

 به شکستگی محل کردن پیدا که باشید داشته دقت. نمایید وارد پرتال، در مربوطهصفحه  در را مشترک اطالعات و نموده پر را

 باید کردن، پیدا از بعد شکستگی، محل روی که این ضمن. ندارد مورد این در مسؤولیتی شرکت، و باشد می ترکمش ی عهده

 از و نموده مشاهده را شکستگی بتواند فوق، محل از بازرسی جهت مراجعه هنگام به شرکت، کارشناس تا باشد رؤیت قابل و باز

 شکل در گیه ترکید اعالم فرم. نماید تحویل شرکت به روز همان را فرمی چنین است، مؤظفپیشخوان  دفتر. بگیرد عکس آن

 .شود می مالحظه زیر
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 (15031453108 – کد) کنتور آزمایش

 آزمایش. بدهد ورکنت آزمایش درخواست زمانی هر در تواند می انشعاب، کاربری نوع و قطر گرفتن نظر در بدون مشترک، هر

 پسهستند  مؤظف ،نپیشخوا ترادف. (است انجام قابل تبریز، در شرکت آزمایشگاه در فقط) آموزش این نگارش زمان کنتور،تا

از طریق صفحه  وزر 2 طی حداکثر را مربوطه مدارک ،در سامانه مشترک اطالعات نمودن وارد و مربوطه های فرم کردن پر از

 هر ابتدای در مت،خد این مبلغ. باشد می هزینه دریافت مشمول کنتور، آزمایش. نماید مربوطه اسکن و به  به شرکت ارسال

 به متعلق)تخدم انجام کارمزد ی عالوه به خدمت این ی هزینه است مؤظف دفتر، و گردد می اعالم شرکت سوی از سال،

 توسط نتور،ک خرابی چنانچه .طریق صفحه پرداخت خدمات از مشترک دریافت و به حساب شرکت واریز نماید از را (دفتر

 مشترک به تور،کن آزمایش به مربوط ی هزینه و شده اصالح شرکت، توسط دوره، آخرین قبض مبلغ شود، أییدت آزمایشگاه،

 مبلغ پرداخت به مملز مشترک، باشد، کنتور بودن سالم بر مبنی آزمایشگاه ی نظریه که صورتی در اما. شود می داده عودت

 )شکل زیر(.باشد یم قبلی های فرم مانند نیز فرم این کردن پر. باشد می قبض

 

 (15031453109 – کد) کنتور تعویض

 این به بدهد، کنتور تعویض درخواست، زمانی هر در تواند می انشعاب، کاربری نوع و قطر گرفتن نظر در بدون مشترک، هر

 کنتور، بلغم. باشد می هزینه دریافت مشمول کنتور، تعویض. باشد نداشته بها آب و انشعاب حق بابت از بدهی هیچ که شرط
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 به متعلق) خدمت انجام کارمزد ی عالوه به کنتور مبلغ است مؤظف دفتر، و گردد می اعالم شرکت سوی از سال، هر ابتدای در

 .اخذ و از طریق سامانه پرداخت به حساب شرکت واریز نماید مشترک از را (دفتر

 ،( 15031453112 کد) انشعاب ادغام یا آوری جمع ،( 15031453105 - کد) انشعاب قطر تغییر

 ( 15031453111 کد) انشعاب وصل و قطع موقت

 انشعاب، قطر تغییر .باشد داشته بها آب یا انشعاب بدهی نباید مشترک ، خدمات این از کدام هر درخواست  برای ،قبل مانند

 از سال، هر ابتدای رد نیز، متخد این ی هزینه. گردد استعالم شرکت از ابتدا در است بهتر که باشد می هزینه دریافت مشمول

 از را (دفتر به متعلق) خدمت انجام کارمزد ی عالوه به خدمت این ی هزینه است مؤظف دفتر، و گردد می اعالم شرکت سوی

 درخواست لیلید هر به مشترکی هر چنانچه .از طریق سامانه پراخت به حساب شرکت واریز نماید و نموده دریافت مشترک

 از ای هزینه شرکت، موقت، قطع برای. گردد شرکت تحویل روز، همان در باید مشترک، درخواست بدهد، بانشعا موقت قطع

 علت هب شرکت، چه باشد، مشترک سوی از موقت قطع درخواست چه انشعاب، مجدد وصل اما. کند نمی دریافت مشترک

. باشد یم مشترک سوی از بازبست ی ههزین پرداخت مستلزم نماید، قطع موقت، طور به را وی انشعاب مشترک، بدهی

 فرم مانند یزن خدمات ایندرخواست  فرم. گردد شرکت مشترکین خدمات تحویل روز همان در باید نیز مجدد وصل درخواست

 .است قبلی های.

 (15031453119 – کد) تانكری آب فروش

. هزینه  ئه دهدنوی مربوطه به شرکت اراهر متقاضی میتواند جهت استفاده از اب شرب درخواست خرید خود را از طریق م

 ایددام نممربوطه از طریق اس ام اس به ایشان اعالم تا بعداز پرداخت از طریق سامانه نسبت به اخذ آب شرب اق


