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یا  "مشاهده عوارض نوسازي"در صفحه باز شده در جدول پایین بر روي یکی از سربرگ هاي 

درج شده بر روي قبوض صادره نوسازي 

کد امنیتی درج شده را .تشکیل داده شده در واحد شهرسازي را وارد کنید 

در صورت تمایل به مشاهده عوارض کسب ،کد 

  

،مبلغ و سال صدور فیش و در صورت وجود پرونده در 

پرداخت "صورت پرداخت قبض عبارت 

براي .در انتهاي ردیف درج شده است 

در صفحه باز شده در جدول پایین بر روي یکی از سربرگ هاي 

درج شده بر روي قبوض صادره نوسازي کد نوسازي .کلیک کنید "مشاهده عوارض کسب و پیشه

تشکیل داده شده در واحد شهرسازي را وارد کنید  شهرداري و یا کد پرونده

در صورت تمایل به مشاهده عوارض کسب ،کد  .کلیک کنید "ورود"سپس روي نموده 

 .کسب یا شماره پرونده کسب در شهرداري را وارد نمایید

،مبلغ و سال صدور فیش و در صورت وجود پرونده در در صفحه جدید لیست قبوض صادر شده

صورت پرداخت قبض عبارت در .را مشاهده می کنیدشهرسازي آخرین وضعیت پرونده 

در انتهاي ردیف درج شده است  "صادر شده"و در صورت عدم پرداخت عبارت 

  .آخر کلیک کنید ردیفبر روي قبض  آخرینجزییات 
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و در صورت عدم پرداخت عبارت  "شده

جزییات  مشاهده



  

وارد با .ت می باشداین تصویر قابل ذخیره و پرین

در قسمت عوارض ( درگاه پرداخت قبوض سداد

  .و یا کلیه درگاه هاي الکترونیکی بانک ملی قادر به پرداخت قبض خواهید بود
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