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 مقدمه
است. مشترکین در این سامانه  های مخفف )صنعتی و کشاورزی(تعرفهساماندهی  ،هدف از ایجاد این سامانه

که به واسطه آن تعرفه برق صنعتی یا کشاورزی های متولی( صادر شده از سوی سایر دستگاه)مجوز فعالیت  باید

 .  شودانجام میگام کلی زیر  4در  ،ثبت نام مشترکین برق حقیقی اند، ثبت نمایند.نمودهدریافت را 

  شناسه قبض برق ثبت:  1گام 

  اطالعات مجوز ثبت: 2گام  

  اطالعات هویتی ثبت: 3گام 

  و ثبت نهایی اطالعات تایید: 4گام 

 یاست که اطالعات و یاز صاحب مجوز فرد منظور .دینما وارد رامجوز  صاحباطالعات  ستیبا یم مشترک

 .است شده ارائه یو کشاورز یتعرفه مخفف صنعت افتیجهت در عیبه شرکت توز یلیمجوز تحو یبر رو

 

 شناسه قبض برق ثبت: 1گام 
 در گام اول شناسه قبض برق دارای تعرفه صنعتی یا کشاورزی باید ثبت شود. 

 

 اطالعات مجوز  ثبت: 2گام 
در برای مثال: صادر کننده مجوز فعالیت را انتخاب نماید. بایست دستگاه متولی در این مرحله مشترک می

به عنوان شرکت مدیریت منابع آّب اخذ شده باشد باید چاه آب کشاورزی برای کشاورزی صورتی که تعرفه 

کد مجوز خود را وارد نمایید ) برای شرکت مدیریت  ،متولیدستگاه پس از انتخاب  شود.انتخاب دستگاه متولی 



2 
 

رقمی در باال سمت راست مجوز، برای وزارت صمت: شناسه کسب و کار، برای  6کد منابع آب کد ساماب: 

 .اصناف: کد صنفی، برای میراث فرهنگی کد میراث باال سمت راست مجوز را وارد نمایید(

 

 رق صنعتینمونه ثبت نام برای مشترک دارنده مجوز از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و دارنده تعرفه ب

 

امکان ثبت هستند، که دارای چندین شناسه قبض )با تعرفه صنعتی و کشاورزی(  بزرگرای مشترکین صنعتی * ب

یک شناسه  مشترکشناسه قبض های دیگر خود با یک مجوز در این صفحه قرار داده شده است. به این ترتیب که 

 نماید.های خود را در این صفحه ثبت میاول وارد کرده و سایر شناسه قبض قبض برق صنعتی خود را در صفحه

 اطالعات هویتی ثبت: 3گام 
پس از وارد نمودن کد ملی و تاریخ تولد خود،   در این مرحله باید اطالعات هویتی صاحب مجوز وارد شود.

کد پستی  ،نام خانوادگی و د کرد. بعد از اطمینان از صحت نامینام و نام خانوادگی خود را مشاهده خواه

در صورتی که محل نصب کنتور کد پستی ندارد، کد پستی محل محل قرار گیری کنتور را وارد نماید. )
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ثبت شده باشد( صاحب مجوز شماره همراه خود )شماره موبایلی که به نام (. در ادامه سکونت وارد شود.

 را وارد کرده تا به درگاه سماوا جهت صحت سنجی تطابق کد ملی و شماره همراه فرستاده شوید.

*در صورتی که با وارد کردن کد ملی و تاریخ تولد نام و نام خانوادگی شما نمایش داده نشد و از 

 .با پشتیبانی سامانه تماس بگیریدان دارید، صحت اطالعات اطمین

 

 در صورتی که در هر مرحله نیاز به اصالح اطالعات قبلی داشتید بر روی گزینه مرحله قبل کلیک نمایید.

 

بر آن را وارد کرده و  ،کد ملی خود را وارد کرده و گزینه ادامه را کلیک کنید پس از دریافت پیامک حاوی کد

پس از بازگشت به سامانه انرژی اطالعات  .برگردانده شویدروی گزینه ادامه کلیک نمایید تا به سامانه انرژی 

مجوز، اطالعات هویتی و موبایل به مشترک نمایش داده می شود. اگر از صحت اطالعات اطمینان دارید بر 

ید و در صورتی که نیاز به اصالح اطالعات روی گزینه صحت اطالعات کلیک کرده تا نتیجه ثبت نام خود را ببین

 دارید بر روی گزینه اطالعات ثبت شده صحیح نمی باشد کلیک نمایید تا به صفحه های قبلی هدایت شوید. 
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 استعالم: استعالم و نمایش 4گام 
نتیجه استعالم مجوز یکی از حالت های  در این مرحله نتیجه استعالم مجوز خود را مشاهده خواهید کرد.

 جدول ذیل خواهد بود

 

با کلیک بر روی تایید صحت اطالعات و مرحله  را دریافت کردیدموفقیت آمیز در صورتی که پیغام ثبت نام 

ا دریافت ر 4و  3، 2طای موردبعد کار به اتمام خواهد رسید و با موفقیت ثبت نام خواهید شد. در صورتی که خ

اید و اطمینان دارید که مجوز شما اعتبار دارد و خود صاحب مجوز هستید ، بر روی گزینه اطالعات مورد کرده

تایید است کلیک نمایید تا بررسی الزم بر روی مجوز شما صورت گیرد. در غیر اینصورت مشترک باید به 

 دستگاه متولی خود جهت دریافت مجوز معتبر قابل استعالم رجوع نماید.  

 

 وظیفه مشترک پیغام 

 اتمام کار ثبت نام موفقیت آمیز بوده است 1

 مجوز مورد نظر یافت نشد. 2
به  جهت رفع مشکل اطمینان دارید وارد شده اگر از صحت اطالعات

 کنید. مراجعهخود  صادر کننده مجوزدستگاه 

 .دیکن مراجعهخود  صادر کننده مجوزرای تمدید مجوز به دستگاه ب مجوز مورد نظر اعتبار ندارد 3

 .را وارد نمایداطالعات صاحب مجوز  کد ملی شما با کد ملی صاحب مجوز تطابق ندارد 4


