امکانات سیستم پیام کوتاه
در سیستم جامع خدمات مشترکین
شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران
مشترک محترم آ یا می دانید با استفاده از سامانه پیام کوتاه شرکت توزیع برق استان مازندران اطالعات تکمیلی خود را طبق
الگوهای زیر جهت ثبت در سیستم جامع خدمات مشترکین ارسال کرده و یا از آخرین وضعیت اشتراک خود (آخرین میزان
بدهی،آخرین تاریخ قرائت انجام شده و  )..با خبر شوید؟

 -1طرح جمع آوری شماره موبایل
برای شروع کار نیاز است تا شماره تلفن همراه شما در سیستم جامع خدمات مشترکین ثبت گردد .برای این منظور کافیست تنها
رمز رایانه مندرج در قبض برق خود را به شماره  19990101ارسال نمائید.
در اینجا شماره موبایلی که پیامک از طریق آن ارسال می شود بعنوان شماره موبایل مشترک در سیستم جامع خدمات مشترکین
ثبت می گردد بنابراین باید با موبایل صاحب اشتراک این کار انجام گیرد.
مثال :

ارسال  06164149به شماره

19990101

 - 0طرح جمع آوری کد ملی
در این طرح مشترك کد ملی خود را طبق دو روش انتخابي زیر(از چپ به راست) به شماره پیام کوتاه شرکت ارسال مي نماید:
کدملی.رمزرایانه.م
مثال  :ارسال

یا

کدملی.رمزرایانهM.

 M.24876160.2093007258به شماره

19990101

 -3طرح جمع آوری کد پستی
در این طرح مشترك کد پستی منزل خود را طبق دو روش انتخابي زیر(از چپ به راست) به شماره  19990101ارسال مي
نماید:
کدپستی.رمزرایانه.پ
مثال  :ارسال

یا

کدپستی.رمزرایانهP.

 P.24876160.4816817119به شماره

19990101

 -6طرح جمع آوری آدرس الکترونیکی
در این طرح مشترك ایمیل خود را طبق الگوی زیر(از چپ به راست) به شماره  19990101ارسال مي نماید:
آدرس الکترونیکی.رمزرایانهE.
مثال  :ارسال  E.24876160.mna_kia@yahoo.comبه شماره

19990101

امکانات ارسال اطالعات به مشترکین

 -1اعالم بدهی با استفاده از رمز رایانه
مشتركین در هر لحظه می توانند از میزان آخرین بدهی بابت مصرف انرژی برق خود باخبر شوند و با دریافت شناسه قبض و
شناسه پرداخت ،قبض خود را پرداخت نمایند.براي این كار کافی است از دوالگوی انتخابي زیر (ازچپ به راست) تایپ و به شماره
 19990101ارسال نماید .
الف)

رمزرایانهB.

مثال الایر

B.24876160

ب)
یا

رمزرایانه.ب
 .06164149ب

به شماره 19990101

که بالفاصله میزان آخرین بدهی  ،آخرین تاریخ قرائت و شناسه قبض و پرداخت برای مشترک ارسال می گردد .در اینجا الزم به
ذکر است که اگر بدهی مشترک کمتر  1999لایر باشد فقط مبلغ بدهی و تاریخ آخرین قرائت به مشترک اعالم می شود و شناسه
قبض و پرداخت ارسال نمی شود.

 -0اعالم بدهی با استفاده از شماره بدنه کنتور
چنانچه مشترك به رمز رایانه خود دسترسي نداشته باشد ،مي تواند با ارسال سلایر شماره بدنه كنتور از میزان آخرین بدهی و
تاریخ قرائت خود آگاه می شود .براي این كار کافی است از الگوی زیر (ازچپ به راست) تایپ و به شماره  19990101ارسال
نماید .
شماره بدنه کنتورD.
مثال ارسال

D.79530798

به شماره 19990101

که بالفاصله میزان آخرین بدهی  ،آخرین تاریخ قرائت بهمراه نام و رمز رایانه مشترک برای مشترک ارسال می شود.

نکته پایانی
در پایان یاد آور می شویم در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران به آدرس  Maztozi.irنیز امکاناتی
فراهم شده تا مشترکین محترم بتوانند از اطالعات اشتراک خود مطلع گردند  .برای این کار کافی است به آدرس
 WWW.Maztozi.irمراجعه و به لینک ”رویت اطالعات مشترکین “ درسمت راست صفحه اصلی و یا
”خدمات الکترونیک“ در سمت چپ صفحه اصلی رفته و با وارد کردن رمز رایانه از امکانات سایت استفاده نمائید.

