
رداخت قبوض به وسيله تلفن بانک و عابر بانک به چه شکل بوده و درصورت بروز مشکل بعد از پرداخت چه بايد پ-1

 کرد؟ 

ضمن ورود به سيستم پراختي مربوطه شناسه قبض و شناسه پرداخت موجود در قبض را وارد کرده و با وارد کردن شماره حساب و رمز 

عبور اقدام به پرداخت قبض نمائيد. در صورت ايجاد هرگونه مشکل بعد از پرداخت ضمن دريافت صورت حساب از بانک مربوطه و ارائه به 

 يري مي باشد شرکت قابل اصالح و پيگ

 قبض آب بها را چگونه از طريق اينترنت پرداخت نماييم ؟ -2

 مراجعه نماييد. يزدبه پايگاه اينترنتي شرکت آب و فاضالب استان  -1

 از قسمت سامانه ها و زير سايت هاي شرکت وارد سامانه خدمات سريع مشترکين شويد. – 2

 کاربري مشترکين خود شده و پرداخت صورتحساب آب بها را انتخاب نماييدوارد پنل   -3

  بعد از انتخاب دکمه پرداخت وارد درگاه پرداخت بانک مي شويد – 3

، تاريخ انقضاي کارت ) که اين اطالعات بر روي کارت موجود  ccv2در قسمت مشخص شده اطالعات کارت که شامل شماره کارت ،  - 4

 و يا شعبه خود مراجع نماييد ( را وارد ميکنيم. atmدوم ) براي دريافت اين رمز به دستگاه  ميباشد ( ، رمز

 شناسه قبض و شناسه پرداخت قبض آب بها را در قسمت مشخص شده وارد ميکنيم. - 5

 در مرحله بعدي چنانچه اطالعات وارد شده از طرف ما درست باشد آن را تاييد ميکنيم. - 6

 مايش داده شده را يادداشت و يا از آن پرينت ميگيريمکد پيگيري ن - 7

 قبض آب بها را چگونه از طريق تلفتبانک پرداخت نماييم ؟ -3

 با شماره تلفن اعالم شده توسط بانک براي استفاده از خدمات تلفنبانک تماس برقرار نماييد. -1

 و در پايان کليد ستاره را فشار دهيد.شماره کارت خود را وارد نموده  -2

 شناسه قبض را وارد نموده و در پايان کليد ستاره را فشار دهيد. -3

 شناسه پرداخت را وارد کرده و کليد ستاره را فشار دهيد. -4

ه را با فشار پس از اينکه مبلغ قابل پرداخت مندرج در قبض توسط سيستم قرائت گرديد، درستي يا نادرستي اطالعات داده شد -5

 ي اعالم شده مشخص نماييد. دکمه

 براي انجام عمليات پرداخت، کليد اعالم شده را فشار دهيد. -6

 هاي مجازي( خود را وارد نموده و کليد ستاره را فشار دهيد. شماره رمز دوم )رمز مخصوص پايانه -7

 گردد. م تلفنبانک، براي يادداشت برداري اعالم ميپيغام پرداخت شدن قبض، شماره پيگيري و تاريخ پرداخت بوسيله سيست -۸

 موارد اعالم شده را يادداشت و نگهداري نماييد تا درصورت نياز به پيگيري، مورد استفاده قرار گيرد. -۹

 قبض آب بها را چگونه از طريق همراه بانک پرداخت نماييم ؟-4

به بانک مورد نظر مراجعه نموده، فرم همراه بانک را تکميل نماييد. پس از تکميل فرم و تحويل آن به کاربر شعبه، رمزي در اختيار  -1

 .گيرد شما قرار مي

اينترنتي بانک مربوطه رفته، نرم افزار مربوطه را نصب نموده و ازطريق بلوتوث يا کابل روي گوشي به قسمت دريافت نرم افزار در پايگاه  -2

 .موبايل خود نصب نماييد. گوشي موبايل شما بايد امکان نصب نرم افزارهاي جانبي را داشته باشد

 .کردن رمز عبور، قبض خود را پرداخت نماييدازطريق گوشي موبايل روي آيکون ايجاد شده توسط نرم افزار کليک نموده و با وارد  -3
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