بسمعه تعالی
راهنمای استفاده از پرداخت قبوض بانک رفاه
 .1دفتر محترم پیشخوان دولت به منظور استفاده ازخدمات  ،ابتدا وارد سامانه  epishkhan.irشوید.

 .2پس از ورود به سامانه برروی گزینه بانک رفاه کلیک نمایید

 .3سپس در صفحه جدید گزینه پرداخت قبض را انتخاب نمایید.

 .4حال در صفحه جدید مجددا رمز ورود به سامانه پیشخوان را وارد نمایید

 .5پس از ورود به بخش پرداخت قبوض در صورتی که برای اولین بار باشد باید شماره حساب صاحب مجوز نزد بانک
رفاه وارد شده و تایید گردد.
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در صورتی که شماره حساب صحیح باشد ییغام زیر نمایش داده خواهد شد
پس از مشاهده پیغام گزینه ادامه را فشار دهید

 .7از طریق منوی دسترسی ها در باالی صفحه نسبت به عملیات مورد نظر که شرح آن در ذیل آمده است اقدام
نمایید.

 .8گزینه پرداخت قبوض (فوری) :
از طریق این صفحه می توانید نسبت به وارد کردن شناسه قبض و شناسه پرداخت به صورت دستی یا از طریق دستگاه بارکد
خوان و پرداخت قبض به صورت آنالین اقدام نمائید .در این حالت مبلغ قبض به صورت آنی از حساب دفتر پیشخوان کسر شده
و به حساب شرکت خدماتی مربوطه واریز می گردد .در پایان می توانید نسبت به چاپ رسید از طریق دکمه چاپ رسیداقدام
نمائید.

همزمان با عملیات پرداخت  ،پرفراژ(عملیات چاپ) بروی قبض انجام گردد

 .9ثبت موقت قبوض :
به منظور تسهیل عملیات پرداخت قبوض این امکان فراهم شده است تا عملیات ثبت شناسه قبض و شناسه پرداخت قبوض به صورت
موقت و بدون کسر از حساب دفتر پیشخوان فراهم باشد.
در این حالت مشخصات قبض به صورت موقت ،ثبت شده و از طریق عملیات تسویه حساب با بانک  ،اطالعات قبوض ثبت موقت شده
پردازش شده و در صورت افی بودن مو جودی حساب ،جمع مبلغ قبوض ثبت موقت شده ،از حساب دفتر پیشخوان کسر و تمام قبوض
تسویه می گردند .الزم به ذکر است که عملیات ثبت موقت قبوض در صورتی مجاز است که در روز قبل  ،قبض تسویه نشده وجود
نداشته باشد و مجموع مبلغ قبوض ثبت موقت شده از حد مجاز تعریف شده برای دفتر پیشخوان فراتر نرفته باشد.
 .11تسویه حساب با بانک :
از طریق این صفحه می توانید قبوض ثبت موقت شده را بابانک تسویه حساب نمائید .الزم به ذکر است عدم تسویه حساب قبض ،به
منزله عدم پرداخت قبض در بانک محسوب می شود.

 .11پرداخت حق بیمه کارفرمایان:
از طریق این صفحه می توانید نسبت به پرداخت حق بیمه کارفرمایان تامین اجتماعی به صورت آنالین اقدام نمایید.
 .12گزارش پرداخت حق بیمه کارفرمایان :
این کاربران می توانند نسبت به ثبت قبوض شرکتهای خدماتی به صورت موقت و آنی  ،پرداخت حق بیمه کارفرمایان تامین
اجتماعی  ،چاپ رسید و گزارش گیری اقدام نمایند.
 .31گزارش پرداخت قبوض :
در این صفحه این امکان فراهم شده است تا از زیر عملیات پرداخت در دفتر پیشخوان گزارش گیری

