خَضثختاًِ تا ضیَُّای جذیذ پرداخت الىترًٍیه ،ترای پرداخت لثَؼ ضْری دیگر ًیازی تِ هراجؼِ حضَری
تِ تاًهّا ًیست ٍ ضوا هیتَاًیذ از تیي رٍشّای در دسترس ،راحتتریي رٍش را ترای پرداخت غیر حضَری
لثَؼ اًتخاب وٌیذ« .راُ پرداخت» در ایٌجا تالش هیوٌذ وِ آخریي ٍ سادُتریي رٍشّای غیر حضَری
پرداخت لثَؼ را تِ ضوا هؼرفی وٌذ.

.ضٌاسِ لثؽ ٍ ضٌاسِ پرداخت:
لثَؼ ضْری (لثؽ آب ،لثؽ ترق ،لثؽ تلفي ،لثؽ گاز ،لثؽ ػَارؼ ضْری ،لثؽ جریوِ خَدرٍ ٍ دیگر
لثَؼ) ّر وذام دٍ ضوارُ تا ػٌَاى «ضٌاسِ لثؽ» ٍ «ضٌاسِ پرداخت» دارًذ وِ جْت پرداخت الىترًٍیه ٍ
پرداخت غیر حضَری ایي لثؽّا استفادُ هیضَد.
ضٌاسِ پرداخت :ضٌاسِ پرداخت هطخع وٌٌذُ اطالػات هثلغ ،سال ٍ دٍرُ لثؽ است.
ضٌاسِ لثؽ :ضٌاسِ لثؽ وذ یىتای هرتَط تِ لثؽ است وِ حاٍی اطالػات زیر است:




ًَع خذهت :آب ،ترق….
وذ ضروت هرتَطِ هاًٌذ :ترق واضاى
ضوارُ اضتران

در آخر ّر یه از ضٌاسِّا ۱یا  ۲رلن وٌترل ٍجَد دارد وِ در غَرتی وِ هطتری حتی یىی از ضوارُّا را
اضتثاُ ٍارد وٌذ دستگاُ تا هحاسثِ رلن وٌترل ،اضتثاُ را تطخیع دادُ ٍ پیغام خطا هیدّذ ٍ از هطتری
هیخَاّذ هجذدا ضوارُ غحیح را ٍارد وٌذ.
شیوههایمختلفپرداختالکترونیکقبوض 


 -۱پرداخت لثَؼ تا تلفي تاًه
یىی از دسترستریي اتسارّا ترای پرداخت غیر حضَری لثَؼ ،تلفي است .ضوا هیتَاًیذ از طریك تواس تا
ضوارُ تلفٌثاًه تاًهّا یا از طریك ضوارُّای اختػاغی پرداخت تلفٌی لثَؼ ،لثؽّای خَد را پرداخت
وٌیذ.

تَجِ داضتِ تاضیذ وِ ترای پرداخت تلفٌی لثَؼ ،ػالٍُ تر ضٌاسِ پرداخت ٍ ضٌاسِ لثؽ ،تِ ضوارُ وارت
تاًىی خَد (ضوار  ۱۱رلوی رٍی وارت) ٍ رهس دٍم وارت تاًىی خَد ًیاز داریذ؛ در غَرت ًذاضتي رهس دٍم،
هیتَاًیذ تا هراجؼِ تِ دستگاُ خَدپرداز تاًه خَد ،رهس دٍم را دریافت وٌیذ.
چٌاًچِ لػذ داریذ لثؽ خَد را تا تلفٌثاًه یىی از تاًهّا پرداخت وٌیذ ،هیتَاًیذ ضوارُ تلفٌثاًه تاًه خَد
را از طریك «غفحِ تلفٌثاًه راُ پرداخت» پیذا وٌیذ ٍ چگًَگی پرداخت آى را تثیٌیذ+( .لیست واهل ضوارُ
تلفٌثاًه ّوِ تاًهّا)
ػالٍُ تر ایي ،هیتَاًیذ ترای پرداخت لثَؼ ضْری از ضوارُّای اختػاغی ایي سازهاىّا استفادُ وٌیذ.

 -۲پرداخت لثَؼ تا خَدپرداز
ترای پرداخت لثَؼ تا دستگاُ خَدپرداز ًیازی ًیست وِ خَدپرداز حتوا تا وارت تاًىی ضوا از یه تاًه تاضٌذ.
در غَرتی وِ وارت ضوا ػضَ ضثىِ ضتاب تاضذ هیتَاًیذ تا هراجؼِ تِ دستگاُ خَدپرداز ّر یه از تاًهّا ترای
پرداخت لثَؼ خَد الذام وٌیذ .تردای پرداخت لثَؼ تا دستگاُ خَدپرداز تِ وارت تاًىی خَد ٍ رهس اٍل وارت
خَد ًیاز داریذ.
ترای ایي وار ،پس از ٍارد وردى وارت در دستگاُ خَدپرداز ،در هٌَیی وِ ًوایطگر ًطاى هیدّذ ،گسیٌِ
«پرداخت لثَؼ» را اًتخاب وٌیذ.
در هرحلِ تؼذ ضوا تایذ ضٌاسِ لثؽ ٍ ضٌاسِ پرداخت را ٍارد وٌیذ .در غَرتی وِ ضروت غادروٌٌذُلثؽ ضوا از سَی تاًه پطتیثاًی ضَد ،رٍی غفحِ ًوایص دستگاُ خَدپرداز ،هطخػات لثؽ ضوا (از جولِ
ًَع ٍ هثلغ لثؽ) ًوایص دادُ هیضَد.
ًىتِ :در غَرتی وِ دستگاُ خَدپرداز تِ تاروذخَاى هجْس تاضذ ٍ لثؽ ضوا ّن تاروذ داضتِ تاضذ ،هیتَاًیذ تِ
جای ٍارد وردى ضٌاسِ لثؽ ٍ ضٌاسِ پرداخت ،تاروذ لثؽ را جلَی هحل هطخع ضذُ در خَدپراز ًگِ داریذ
تا دستگاُ تِ غَرت خَدوار لثؽ ضوا را ضٌاسایی وٌذ؛ در ایي غَرت پس از ضٌاسایی ًَع لثؽ ٍ هثلغ لاتل
پرداخت را رٍی غفحِ ًوایص ًطاى هیدّذ.
– در غَرت غحت هَارد فَق ،گسیٌِ «تاییذ» یا «پرداخت» را اًتخاب وٌیذ.
– پس از پرداخت ضوارُ رّگیری در ًوایطگر رٍیت هیضَد ٍ خَدپرداز یه رسیذ چاج هیوٌذ .رسیذ خَد را
از دستگاُ خَدپرداز دریافت وٌیذ (تْتر است وِ رسیذ را ّوراُ تا لثؽ ترای پیگیریّای احتوالی تؼذی ًسد
خَد ًگِ داریذ).

 -۳پرداخت لثَؼ تا ّوراُ تاًه
تمریثا ّوِ تاًهّا در ًرمافسار یا اپلیىیطي ّوراُ تاًه خَد ،سرٍیس پرداخت لثَؼ را تِ هطتریاى خَد ارائِ
هیوٌٌذ .ترای ایي وار اتتذا تایذ اپلیىیطي ّوارُ تاًه ًسخِ هٌاسة تلفي ّوراُ خَد را دریافت ٍ ًػة وٌیذ ٍ
سپس ػالٍُ تر دیگر خذهات ّوراُ تاًه خَد ،لثَؼ خَد را ًیس غیر حضَری پرداخت وٌیذ.
ترای ضرٍع هیتَاًیذ ّوِ ّوراُ تاًهّا را از غفحِ داًلَد ٍ هؼرفی ّوراُ تاًهّا تثیٌیذ ٍ ًرمافسار ّوراُ تاًه
هَرد ًظر خَد را داًلَد وٌیذ .سپس تا هراجؼِ تِ تاًه ٍ فؼال وردى ایي سرٍیس هیتَاًیذ پرداخت لثَؼ را تا
ووه تلفي ّوراُ خَد اًجام دّیذ.

-۴پرداخت لثَؼ تا وارتخَاى
ػالٍُ تر ضیَُّای گفتِ ضذُ ،چٌاًچِ تِ دستگاُ وارتخَاى دسترسی داریذ ،هیتَاًیذ تا استفادُ از دستگاُّای
وارتخَاى ًیس لثَؼ خَد را پرداخت وٌیذ .سادُ است؛

– وارت را در دستگاُ وارتخَاى ٍارد وٌیذ.
– گسیٌِ پرداخت لثَؼ را اًتخاب وٌیذ.
– ضٌاسِ لثؽ ٍ ضٌاسِ پرداخت را ٍارد وٌیذ .سپس دستگاُ وارتخَاى هثلغ لثؽ را ًوایص هیدّذ.
– در غَرتی وِ هَرد تاییذ ضواست ،رهس وارت خَد (رهس اٍل) را ٍارد وٌیذ.
– دستگاُ پس از اًجام ػولیات تِ ضوا یه رسیذ تحَیل خَاّذ داد .لثؽ ضوا پرداخت ضذ.

پرداخت ایٌترًتی لثَؼ :
اگر در هٌسل یا هحل وار تِ ایٌترًت دسترسی داریذ یىی از راحتتریي ضیَُّای ترای ترای پرداخت لثَؼ،
پرداخت ایٌترًتی لثَؼ است .اگر تاوٌَى لثَؼ خَد را ایٌترًتی پرداخت ًىردُایذ تایذ تذاًیذ وِ ترای پرداخت
ایٌترًتی لثَؼ تِ ضوارُ  ۱۱رلوی رٍی وارت ،رهس دٍم (رهس خریذ ایٌترًتی) ،تاریخ اًمضای وارت تاًىی،
ً CVV۲یاز خَاّیذ داضت .ػالٍُ تر ایي ،تِ ضٌاسِ لثؽ ٍ ضٌاسِ پرداخت لثضی وِ لػذ پرداختص را داریذ
ًیاز داریذ.

در غَرت داضتي ایي اطالػات ،ترای پرداخت ایٌترًتی لثؽ خَد تِ آدرس ایٌترًتی تاًه خَد هراجؼِ وٌیذ.
(الساها ًیازی ًیست حتوا از ٍتسایت تاًه خَد استفادُ وٌیذ؛ هیتَاًیذ از ٍتسایت دیگر تاًهّا ّن استفادُ
وٌیذ)
تَجِ داضتِ تاضیذ وِ تمریثا ّوِ تاًهّا ترای پرداخت لثَؼ یه غفحِ هجسا دارًذ وِ تذٍى ّیچ رهس ػثَری
هی تَاًیذ ٍارد آى ضَیذ ٍ لثَؼ را پرداخت وٌیذ .اها چٌاًچِ تاًه هَرد ًظر ضوا چٌیي لاتلیتی ًذارد ،احتواال
ترای پرداخت ایٌترًتی لثَؼ از سایت آى تاًه ،تایذ ٍارد ایٌترًت تاًه آى تاًه تطَیذ.
– پس از ٍرٍد تِ غفحِ پرداخت لثَؼ تاًه خَد ،تایذ اطالػات هَرد ًظر را ٍارد وٌیذ (ضٌاسِ لثؽ ،ضٌاسِ
پرداخت ،ضوارُ وارت ٍ …)
– هؼوَال پس از ٍارد وردى ضٌاسِ لثؽ ٍ ضٌاسِ پرداخت ،اطالػات لثؽ ضاهل هثلغ لثؽ ٍ ًَع خذهات
(ترق ،گاز ٍ…) ًوایاى هیضَد.
– ترای تىویل پرداخت تایذ رهس دٍم وارت را ٍارد وٌیذ.
– پس از پرداخت ،تاییذیِ لثؽ ضاهل وذ رّگیری ًوایص دادُ هیضَد ،ایي ضوارُ را یادداضت وٌیذ یا آى را
اسىي وٌیذ ترای رٍز هثادا ًگِ داریذ (تستِ تِ تاًىی وِ از سرٍیس آى استفادُ هیوٌیذ ،ایي تاییذیِ هوىي
است ترای ایویل ضوا ارسال ضَد).

پرداخت پیاهىی لثَؼ:
یه گسیٌِ دیگر تراد پرداخت لثَؼ ،پرداخت پیاهىی لثَؼ است .فرهت پیاهه ٍ ضوارُ پیاهه تاًه خَد را
در زهاى فؼال وردى سرٍیس اساماس ،تحَیل تگیریذ .ترای پرداخت پیاهىی لثؽ خَد ،هیتَاًیذ پیاهه را تا
فرهت اػالم ضذُ تاًه هَرد ًظر ،تِ ضوارُای وِ تاًه اختػاظ دادُ ارسال وٌیذ .ترای هثال فرهت پیاهه ترای
پرداخت لثَؼ در تاًه تجارت تِ ضىل زیر است:

پرداخت الىترًٍیىی لثَؼ جراین راًٌذگی:

ترای پرداخت غیرحضَری جراین راًٌذگی هیتَاًیذ تا استفادُ از وارتّای ػضَ ضتاب ٍ از طریك دستگاُّای
خَد پرداز ،ایٌترًت تاًه هلی ،تلفي تاًه هلی لثَؼ جریوِ خَد را پرداخت وٌیذ .در غَرتی وِ لثَؼ جریوِ
خَد را در دست ًذاریذ ترای اطالع از هثلغ خالفی تایذ وذ ( VINوِ در پطت وارت اتَهثیل لرار دارد) را تِ
ضوارُ  ۱۱۱۱۲۱۲۱۲۱پیاهه وٌیذ .تِ ایي ترتیة هثلغ ٍ تؼذاد جراین ترای ضوا ارسال هیضَد ،تؼذ از اطالع از
جسییات جراین دٍتارُ وذ  VINخَرد را ّوراُ تا * در اًتْای وذ  VINتِ  ۱۱۱۱۲۱۲۱۲۱پیاهه وٌیذ .ایيتار
پیاهىی حاٍی ضٌاسِ لثؽ ،ضٌاسِ پرداخت ٍ هثلغ لثؽ ترای ضوا ارسال هیضَد( .راٌّوای واهل را هیتَاًیذ
از ایٌجا هطاّذُ وٌیذ)
– ترای پرداخت از طریك ایٌترًت تاًه هیتَاًیذ تِ غفحِ ایٌترًت تاًه هلی ترٍیذ اتتذا ضٌاسِ لثؽ ،ضٌاسِ
پرداخت ٍ اطالػات وارت ػضَ ضتاب خَد را ٍارد وٌیذ.

– سپس گسیٌِ تررسی لثَؼ را اًتخاب وردُ ٍ در غَرت غحت اطالػات پرداخت را هیتَاًیذ اًجام دّیذ.
– ترای پرداخت از طریك تلفي تاًه هلی هیتَاًیذ تا ضوارُ  ۱۲۱-۲۸۷۴تواس تگیریذ .پس از ٍارد وردى
ضٌاسِ لثؽ ٍ ضٌاسِ پرداخت ،اپراتَر هثلغ جریوِ را اػالم هیوٌذ .تا ٍارد وردى اطالػات حساب ٍ رهس دٍم
وارت لثؽ جریوِ را پرداخت هیوٌیذ.
– از طریك خَدپرداز تاًه هلی ،تا اًتخاب گسیٌِ پرداخت لثَؼ هیتَاًیذ ٍ ٍارد وردى ضٌاسِ لثؽ ٍ ضٌاسِ
پرداخت لثَؼ ،هثلغ پرداختی ظاّر هیضَد وِ هیتَاًیذ آى را ٍارد ًواییذ.

پرداخت الىترًٍیىی ػَارؼ ضْرداری:

ترای پرداخت الىترًٍیىی ػَارؼ ضْرداری ّن راُّای زیادی ٍجَد دارد .ضوا هیتَاًیذ ػَارؼ خَدرٍ یا هَتَر
سیىلت خَد را ایٌترًتی پرداخت وٌیذ .اگر تِ دًثال پرداخت ایٌترًتی ػَارؼ خَدرٍ خَد ّستیذ هطلة
«چگًَِ ػَارؼ خَدرٍ را ایٌترًتی پرداخت وٌین؟» را تِ ضوا پیطٌْاد هیوٌین.
ّوچٌیي تا ضوارُ گیری  *۱۳۸#تا تلفي ّوراُ خَد ،تِ غَرت رایگاى هیتَاًیذ از ترخی از خذهات ضْرداری از
جولِ پرداخت لثَؼ ٍ ػَارؼ ضْرداری استفادُ وٌیذ.
ػالٍُ تر ایي ضْرًٍذاى ترای پرداخت ػَارؼ هله خَد هیتَاًٌذ تِ جای هراجؼِ هستمین تِ تاًهّا یا
ضْرداری تِ سایت ضْردای هراجؼِ وٌٌذ.
– اتتذا هٌطمِ وِ هله ضوا در آى ٍالغ ضذُ است را ٍارد وٌیذ.
– سپس ًَع ٍاحذ را تر حسة ایٌىِ هسىًَی تا تجاری است را اًتخاب وٌیذ.
– ضوارُ ضٌاسایی را ضاهل (ردیف هله ،ردیف ،هله ،تلَن) را ٍارد ًواییذ.
– در پایاى وذ اهٌیتی را ٍارد ٍ گسیٌِ پرداخت لثؽ را اًتخاب ًواییذ.

