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فرآیند پرداخت مالی کارفرما

ملی  مقررات  مبحث دوم  مفاد  و همچنین  مهندسی  نظام  قانون  ابتدا مطابق  مهندسی  نظام  از سازمان  منظور دریافت خدمات  به  مالکان  کلیه       

ساختمان، باید کلیه حقوق قانونی و حق الزحمه خدمات مهندسی )تعهدات مالی( خود را نسبت به سازمان انجام دهند. برای این منظور الزم است 

مراحل زیر از طریق کارتابل الکترونیکی مالک انجام پذیرد.

1        در کارتابل کارفرمایان، با مراجعه به بخش مالی-پرداخت ها به صفحه تراکنش های مالی هدایت می شوید.

1

        در جدول های مربوطه ارقام 5درصد سهم سازمان، حق الزحمه نظارت مهندسان ناظر و هزینه صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختامن که توسط 

نرم افزار و براساس مرتاژ زیربنا، تعداد طبقات و موقعیت جغرافیایی پروژه مشخص شده اند، منایش داده شده است.
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        برای پرداخت هریک از مبالغ تعیین شده، گزینه پرداخت آنالین را در جدول مربوطه انتخاب کرده و با این کار به صفحه زیر هدایت می شوید. 

دکمه ارسال اطالعات به بانک را زده و به صفحه درگاه بانک منتقل می شوید.
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4        پس از پرداخت موفق، صفحه زیر برای شام منایش داده می شود. رسید پرداخت را جهت حفظ سوابق مالی، نزد خود نگهداری منایید.
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5        پس از پرداخت، در صفحه مالی-پرداخت ها، در قسمت وضعیت پرداخت میتوان وضعیت پرداخت مالی را مشاهده منود.

        پس از انجام موفق کلیه پرداخت ها، سیستم به طور خودکار، رسیال ثبت مهندسان طراح و آزمایشگاه)درصورت نیاز( را ایجاد می مناید.برای 

دسرتسی به این رسیال ها، بر روی گزینه رسیال ثبت مطابق شکل زیر کلیک منایید.
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مالک پس از توافق و عقد قرارداد با مهندسان طراح و آزمایشگاه )درصورت نیاز(، رسیال ثبت مربوطه را در اختیار آن ها قرار می دهد تا پروژه 

را در ظرفیت خود ثبت منایند.
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                          فلوچارت فرآیند پرداخت مالی کارفرما
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 توضیحات : 

** کلیه مالکان محرتم به منظور دریافت خدمات از سازمان نظام مهندسی در اولین مرحله بایستی مطابق مفاد قانون نظام مهندسی و کنرتل 
ساختامن و مبحث دوم مقررات ملی ساختامن، کلیه حقوق قانونی سازمان و حق الزحمه خدمات مهندسی دریافتی را از طریق کارتابل الکرتونیکی 

پرداخت منوده و تعهدات مالی خود را ایفا منایند. **


