
 
 

 

 فرآيند درخواست رفع اشكال قبض/اصالح قبض

 قبض اصالح/قبض اشكال رفع شناسنامه فرآيند درخواست

 

 درخواست رفع اشكال قبض/ اصالح قبض فرآيندنام 

 هدف فرآيند

 رفع اشكال قبض:

 شاهدهشده در قبض، مغايرت يا اشكالي م گاهي مشترك در رقم كنتور و يا مصرف درج

 نمايد. نموده و درخواست رفع اشكال قبض مي 

 اصالح قبض:

اين  شده در قبض، پرداخت نمايند،چنانچه مشترك، قبض خود را پس از مهلت تعيين 

 عنوان بدهي گذشته در قبض بعدي نيز منظور خواهد شد و مشترك بايدمبلغ به 

 جهت اصالح قبض با مشخصات پرداخت قبض، مراجعه نمايد.

مسئول، 

مسئوالن 

 فرآيند

 مربوطه احيهن مشتركين خدمات واحد 

 واحد  امداد 

 اطالعات فناوري واحد 

 (حسابداري فروش) واحد مالي 

 مشترك 

 ورودي فرآيند

 به فرآيند: اطالعاتيورودي 

 درخواست رفع اشكال قبض/اصالح قبض 
 (رفع اشكال قبض)رقم فعلي و تاريخ فعلي قرائت كنتور 

 

 به فرآيند: اسناد و مداركورودي 

  مورد درخواست قبض/ قبوض 
 دريافت درخواست مشترك  رك فرآيندمح

خروجي 

 فرآيند

 خروجي اطالعاتي از فرآيند:

 رفع اشكال قبض در: 
o قبض با مبلغ اصالح شده / قبض تعديل شده 



 
 

 

نحوه انجام 

 گردش فرآيند
 ☐غيرمكانيزه  ☐نيمه مكانيزه  ☑مكانيزه 

 شرح فرآيند

 شخوان يا امورمشترك از طريق خود سرويس و يا از طريق مراجعه به دفاتر پي

 عمدتاًكه اطالعات مشترك (نمايد. درصورتيمشتركين، درخواست خود را ثبت مي

 در سيستم كامل نباشد، اطالعات تكميل )اطالعات مربوط به نحوه تماس با وي

 گردد.مي

ري، ، در صورت بدهكاگردديمبدهكاري مشترك تا قبل از قبض مورد اعتراض، بررسي 

. گردديمو در صورت عدم بدهكاري درخواست مشترك ثبت درخواست پرداخت بدهي 

ن درخواست بدهكاري منتج به فرايند پرداخت توسط مشترك (با استفاده از امكا

دريافت  ي آنالين و از طريق موبايل، خودپرداز و حضوري)، وهاروشپرداخت هزينه به 

 .گردديمآن  هيدييتأ

 .شوديمورد اعتراض، انجام ثبت درخواست مشترك به همراه اطالعات قبض م

، در رديگيماشكال موردنظر توسط كارشناس مربوطه، موردبررسي و ارزيابي قرار 

شده و ، قبض موردتقاضا، تصحيح…صورت تأييد اشكال در اطالعات مصرف و رقم و 

رساني به مشترك از طريق و، اطالع گردديمدرخواست صدور مجدد قبض صادر 

 .رديپذيمي الكترونيكي انجام رساني اطالعهاكانال

رت . و در صوگردديمثبت  درخواست تعويض كنتوردر صورت تأييد اشكال در كنتور، 

جهت  رساني الكترونيكيي اطالعهاكانالرساني به مشترك از طريق تأييد، اطالععدم

 تأييد و ثبت در سيستم انجام خواهد شد.عدم

به جهت پرداخت قبض قبلي بعد از در صورتي كه درخواست مشترك اصالح قبض 

مهلت پرداخت باشد، درخواست توسط سيستم يا توسط كارشناس مربوطه بررسي 

خت صورت خودكار قبض جديد با مبلغ كسر شده جهت پرداشده  و پس از تأييد،  به

 .شوديمرساني الكترونيكي) ارائه هاي اطالع(از طريق كانال

 

 خدمات پس از فروش:

 بضق اشكال رفع –
وضعيت جاري 

 فرآيند
 ☐غير روتين  ☑روتين 


