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مشاهده قبوض  "شده و بر روی لینک    www.maztozi.ir ابتدا وارد سایت شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران به آدرس 
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تن م"رمز خود که بر روی قبوض قبلی قابل یافتن می باشد را وارد می کنیم و در کادر  "رمز رایانه"در صفحه باز شده در کادر 

 متنی که با حروف انگلیسی نشان داده شده است را وارد می کنیم و سپس دکمه ورود را می زنیم. " تصویر
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نشان دهنده سوابق قبوض برقی است که تا به حال  "سوابق فروش"سپس وارد صفحه سوابق و اطالعات اشتراک خود می شویم. 

 برای این اشتراک صادر شده است. بر روی آن کلیک می کنیم.
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ت تاریخ قرائ"ه ، که بیانگر دوره قبض صادر شد "دوره"در صفحه باز شده اطالعات قبوض صادر شده قابل رویت است که شامل 

          که مشخص "مبلغ دوره"که بیانگر تاریخ انتهای دوره می باشد،  "تاریخ قرائت تا"که تاریخ ابتدای قرائت این دوره و  "از

می کند بهای انرژی این دوره چقدر می باشد، سپس مصارف میانباری، پرباری یا اوج بار و کم باری و جمع کل مصرف این دوره و 

مربوط به همان دوره  "شناسه قبض"و  "شناسه پرداخت"مصرف ماهیانه این دوره می باشد قابل رویت است. در ادامه  متوسط

 بر روی دوره ای که می خواهیم قبض آن را چاپ بگیریم کلیک می کنیم. قرار دارد.
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چاپ قبض با "در صفحه ای که باز می شود اطالعات قبض مورد نظر نمایش داده می شود که برای چاپ قبض بر روی گزینه 

 کلیک می کنیم. "بدهی و زمینه
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 را کلیک می کنیم. "Save"با کلیک بر روی آن مرورگر هشداری مبنی بر ذخیره قبض می دهد که در اینجا دکمه 
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 قبض خود را باز کرده و چاپ می گیریم. "Open"شدن قبض و کلیک بر روی دکمه  در نهایت و با ذخیره


