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 هزینه الکترونیک پرداخت مراحل تشریح

    در سامانه ثبت الکترونیک اسناد سند



 

  ک اسنادالکترونی در سامانه ثبت سند الکترونیک هزینه پرداخت مراحل تشریح

 

 
 

 سند هزینه پرداخت الکترونیکفرآیند  -الف

پس از تأیید محاسبه هزینه سند، اقدام به اخذ شناسه برای پرداخت الکترونیک هزینه سند الزم است 

و پس از اخذ شناسه یکتا اقدام به پرداخت الکترونیک وجوه سند نمود. پس از پرداخت  نمودهیکتا 

سپس اقدام نموده و  الکترونیک موفق، الزم است سردفتر )با استفاده از توکن خود( نسبت به تأیید پرداخت

 سایر مراحل تکمیل سند را به اتمام برساند.

 

 جایگاه امکانات پرداخت الکترونیک در فرم تنظیم سند -ب

محاسبه  پوشۀ فرم تنظیم سند صورت گرفته است. هایپوشهبرای انجام فرآیند فوق، تغییراتی در ظاهر 

محاسبه هزینه توسط سامانه و امکان ویرایش باشد. عملیات هزینه، صرفاً مربوط به محاسبات هزینه می

ها توسط سردفتر کماکان مطابق روال گذشته خواهد بود. بدیهی است صحت محاسبات هزینه مطابق هزینه

 :شود تأییدروال قبل بایستی توسط سردفتر 
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بگیرد، ها، الزم است عملیات اخذ شناسه یکتا صورت با توجه به اینکه پس از تأیید محاسبه هزینه

ها، منتقل شده اقالم اطالعاتی مربوط به اخذ شناسه یکتا، به یک پوشه مجزا، پس از پوشه محاسبه هزینه

 است:

 

شود. مجموعه امکانات مربوط به پرداخت پس از اخذ شناسه یکتا، امکان پرداخت وجوه سند فراهم می

 اخذ شناسه یکتا، فراهم شده است: جدید، پس از پوشۀ ۀدر یک پوش هاهزینه

 

های سند توسط سردفتر، سایر مراحل چاپ، اخذ اثر انگشت و پس از تأیید پرداخت همه هزینه

 تأییدات سند، مطابق روال گذشته در پوشۀ تأیید سند قابل انجام خواهد بود:
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 شیوه پرداخت -ج

، که در ادامه شیوه و ها تعبیه شده استهزینه ت، چهار روش برای پرداخهاپرداخت هزینهپوشۀ در 

 :ها تشریح خواهد شداستفاده از هر یک از این روشموارد 

 

 پرداخت الکترونیک -1

 های شُعب بانکهای پرداخت شده در باجهفیش قپرداخت از طری -2

 پرداخت از طریق پوزهای غیرمتصل سامانه قبلی پرداخت وجوه -3

 اثر شده قبلیاسناد بیهای پرداخت مربوط به استفاده از فیش -4

 

 شیوه پرداخت الکترونیک -1-ج

روش پرداخت است و شیوه عملکرد آن شبیه به پرداخت الکترونیک  تریناین روش در واقع ساده

. با کلیک روی دکمه پرداخت الکترونیک، یک پنجره حاوی اطالعات قبض و مبلغ باشدگواهی امضاء می

 یهاای سند که به حسابدر این پنجره همچنین ریز اقالم هزینهشود. الزم به پرداخت نمایش داده می

 مختلف واریز خواهند شد نیز ذکر شده است:
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متصل به سامانه برقرار  POSارتباط با دستگاه  ،درصورتیکه دکمه پرداخت در این پنجره انتخاب شود

و پرداخت موفق، پنجره فوق بسته شده و  POSروی دستگاه  عملیات کشیدن کارتپس از شده و 

 اطالعات پرداخت در سامانه ثبت خواهد شد.

همانند پرداخت هزینه گواهی امضاء، درصورت تمایل، با وارد کردن شماره قبض، پرداخت از طریق 

 نیز ممکن خواهد بود. POSاپلیکیشن موبایل یا گزینه تعبیه شده در منوی دستگاه 
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 های شُعب بانکهای پرداخت شده در باجهاز طریق فیشپرداخت شیوه  -2-ج

بانکی در شُعب بانک پرداخت شود، الزم است  هایهای سند از طریق فیشهزینه درصورتیکه

صورت زیر ورود اطالعات شود. همچنین الزم است اطالعات فیش پرداختی برای هر یک از انواع هزینه به

 پرداختی نیز در سامانه درج گردد:های تصویر اسکن شده هر یک از فیش

 

 

 پرداخت از طریق پوزهای غیرمتصل سامانه قبلی پرداخت وجوهشیوه  -3-ج

سامانه قبلی پرداخت وجوه )مربوط به بانک  POSقبالً از طریق دستگاه  های سنددرصورتیکه هزینه

های پرداخت شده استفاده از فیشاثر شدن سند قبلی نیاز به سامان( پرداخت شده است و به دلیلی نظیر بی

 توان اطالعات فیش مذکور را از طریق این گزینه در سامانه ورود اطالعات کرد:در سند جدید باشد، می
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 اثر شده قبلیهای پرداخت مربوط به اسناد بیشیوه استفاده از فیش -4-ج

تغییر سند، قبل از امضای ود و سپس به دلیل نیاز به های یک سند پرداخت شهزینه درصورتیکه

-در سند جدید استفاده کرد )هم پرداخت ،های انجام شدهتوان از پرداختاثر شود، میاصحاب سند، سند بی

های واریزی در شُعب بانک(. بدیهی است شرط استفاده مجدد از یک قبض های الکترونیک و هم فیش

 :است که سند جدید از همان نوع سند قدیمی باشد ایناثر شده، واریزی بی

 



 

  ک اسنادالکترونی در سامانه ثبت سند الکترونیک هزینه پرداخت مراحل تشریح

 

 
 

اثر شده قبلی، بسته به مجموع مبلغ پرداختی از این طریق به نسبت مبلغ های بیبا انتخاب پرداخت

 الزم به پرداخت در سند، سه حالت زیر ممکن است بروز کند:

اثر شده، با مبلغ هر یک از انواع هزینه، مجموع مبلغ پرداختی از طریق قبوض بی دردرصورتیکه  -

الزم به پرداخت در سند برابر باشد، تأیید پرداخت سند و ادامه مراحل چاپ و تأیید سند بالمانع 

 خواهد بود.

شتر بیاثر شده، هر یک از انواع هزینه، مجموع مبلغ پرداختی از طریق قبوض بی دردرصورتیکه  -

های پرداختی هشدار سامانه در مورد بیشتر بودن هزینهمبلغ الزم به پرداخت در سند باشد،  از

تأیید پرداخت سند و ادامه مراحل چاپ و تأیید سند بالمانع دهد و درصورت موافقت سردفتر، می

 خواهد بود.

از  کمتراثر شده، هر یک از انواع هزینه، مجموع مبلغ پرداختی از طریق قبوض بی دردرصورتیکه  -

ادامه مراحل چاپ و تأیید سند از تأیید پرداخت و مبلغ الزم به پرداخت در سند باشد، سامانه 

توان از دکمه پرداخت الکترونیک التفاوت مبلغ میدراینحالت برای پرداخت مابه کند.جلوگیری می

های شُعب بانک پرداخت باجههای بانکی در التفاوت بصورت فیشاستفاده کرد یا اینکه مبلغ مابه

 غصورت هوشمند، مبلگردد. بدیهی است درصورت انتخاب روش پرداخت الکترونیک، سامانه به

 التفاوت را محاسبه خواهد کرد.مابه


