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 1314ماه مهر – 1.0نسخه 



 :، شناسه قبض و شناسه پرداختباشدمیهر قبض دارای دو شناسه 

  در شناسه قبض اطالعات زیر موجود است:

 .…و  -برق  -نوع خدمت : آب  .1

 کد شرکت مربوطه مانند برق کاشان .2

 شماره اشتراک .3

 :است زیر اطالعات دارای پرداخت شناسه 

 مبلغ .1

 سال و دوره صدور قبض .2

 .وجود دارد یرقم کنترل 2یا 1 ها از شناسهدر ضمن در آخر هر یک 

نامه گسترش گرفته از آئینبر که هاآن در کنترلی هایرقم محاسبه چگونگی و قبوض هایشناسه ساخت نحوه در ادامه 

 :است شده آورده باشدمی 5/5/44 درتاریخ وزیران محترم هیات مصوب برداری از خدمات پول الکترونیکی بهره

 کشور با اندکی تغییر نقل شده است(فاضالب وجزوه الکترونیکی شرکت مهندسی آب )مطالب زیر از

 

 رقم( ۳۱رقم و حداکثر  ۶)حداقل اجزای تشکیل دهنده شناسه قبض: الف:

 کد پرونده کد شرکت تابعه خدمت کد نوع  رقم کنترلی

 رقم 4حداکثر  رقم3 رقم1 رقم1

 

 :کد پرونده

 ها ارسالشرکت ها اطالعات این کد را به همراه سایر ارقام شناسه برای باشد. بانکها میاین کد معرف مشترکین شرکت

ست. نحوه تعریف این دهند کدام مشترک قبض خود را پرداخت نموده اها بواسطه این کد تشخیص میکنند و شرکتمی

باید برای هر می ری آن سازمان دارد اما این کدگذاهای کدهای مختلف متفاوت است و بستگی به سیاستکد در سازمان

 .در نظر گرفته شود های چاپ قبض ثابتمشترک در کلیه دوره

 

 :کد شرکت تابعه

عه های تابباید کد کلیه شرکتهای خدمات عمومی میتابعه هر شرکت خدماتی است و شرکتاین کد نشان دهنده شرکت 

 عات به کمیسیون انفورماتیکتبادل اطال های تابعه را جهتدرس پست الکترونیک مربوط به شرکتحساب و یک آو شماره

 شود.ارقام صفر سمت چپ آن نیز درج می رقمی است و 3این کد  ا اعالم نمایند.هبانک

 

 

 

 



 :کد نوع خدمت

 .شودباشد و طبق جدول زیر درج میع شرکت خدماتی صادر کننده قبض میاین کد یک رقمی، مشخص کننده نو

 

 1 4 6 5 4 3 2 1 کد نوع خدمت

 تلفن گاز برق آب نام شرکت

 ثابت

تلفن 

 همراه

عوارض 

 شهرداری

جرایم راهنمایی  تاسازمان مالی

 و رانندگی

 

 رقم کنترلی شناسه قبض:

 شود.محاسبه می 11باشد و با توجه به فرمول مبنای این رقم، کنترل کننده کلیه ارقام شناسه قبض می

 باشد:به صورت زیر می 11محاسبه رقم کنترلی هر شناسه بر مبنای 

  دهیم.راست به چپ یک عامل ضرب تخصیص میبه هر رقم از 

  کنیم.شروع می 2مجدداً از  ۷ادامه دارد و پس از رسیدن به عدد  ۷شود تا شروع می  2عوامل ضرب از 

  شود.در عامل ضربی مقابل آن محاسبه میحاصل ضرب هر رقم 

  شود.یشود. باقیمانده محاسبه ممی 11شود. مجموع حاصل، تقسیم بر عدد با هم جمع می 3تمامی نتایج مرحله 

 .چنانچه باقیمانده عدد صفر یا یک شد، رقم کنترلی برابر صفر خواهد بود 

 شود، نتیجه حاصل از تفریق، برابر رقم کنترلیکسر می 11مقدار باقیمانده از عدد  ها،برای سایر باقیمانده        

 خواهد بود.

 

 16۷۷03625محاسبه رقم کنترلی برای عدد مثال:

 1 6 ۷ ۷ 0 3 6 2 5 عدد مورد نظر

 4 3 2 ۷ 6 5 4 3 2 عوامل ضرب

140 = 10 +6 + 24 + 15+ 0+ 41  + 14 + 14 +  4 

 11 - 4  = 3 می شود 4برابر  11بر عدد  140باقیمانده تقسیم عدد 

   3این رقم کنترلی مورد نظر می شود بنابر

 16۷۷036253 عدد مورد نظر با رقم کنترلی

 

 

 



 رقم( ۳۱و حداکثر  ۶: )حداقل اجزای تشکیل دهنده شناسه پرداختب: 

 ریال مبلغ با کسر هزار سال کد دوره کد 1 رقم کنترلی 2رقم کنترلی 

 رقم 4 اکثرحد رقم 1 رقم 2 رقم 1 رقم 1

 

 : مبلغ با کسر هزار ریال

عنوان مثال هشود. بم صفر سمت چپ در این قسمت درج میحساب قبض، با کسر هزار ریال و بدون درج ارقامبلغ صورت

 546،444،000و یا چنانچه مبلغ قبضی  درج می شود 54ریال باشد، در این قسمت عدد  54،000چنانچه مبلغ قبضی 

 گردد.درج می 546444ریال باشد، در این باکس عدد 

 

 : کد سال

 توانند به دو صورت این رقم را درج نمایند:های خدماتی میرکتش

 (10و یا صفر برای سال  45برای سال  5رقم یکان سال چاپ قبض را در این مکان درج نمایند )مثالً 

برای دهمین سال صدور قبض استفاده نمایند. بدیهی است در آغاز  1 و …برای سال دوم،  1از عدد صفر برای سال اول، 

 سال یازدهم این کد از صفر آغاز خواهد شد.

 

 کد دوره

 11یعنی دومین دوره چاپ قبض در سال مورد نظر یا  02مشخص کننده شماره دوره صدور قبض در هر سال است. مثالً 

 یعنی یازدهمین دوره.

 

 ۳رقم کنترلی 

 شود.رح فوق الذکر محاسبه میشهب 11این رقم، کنترل کننده کلیه ارقام شناسه پرداخت بوده و با توجه به فرمول مبنای 

 

 ۲رقم کنترلی 

پس از کنار هم  11این رقم، کنترل کننده کلیه ارقام شناسه قبض و شناسه پرداخت بوده و با توجه به فرمول مبنای 

قراردادن ارقام شناسه قبض و شناسه پرداخت در کنار هم )پس از حذف صفر سمت چپ هر شناسه در صورت وجود( بر 

 شود.ه ارقام اعمال شده و محاسبه میروی کلی

 

 

 

 



 :روش محاسبه دومین رقم کنترلی شناسه پرداخت

  پس از محاسبه رقم کنترلی شناسه قبض و اولین رقم کنترلی شناسه پرداخت، ارقام شناسه قبض و شناسه پرداخت

)از چپ به راست ابتدا شناسه قبض،  دهیمدو شناسه در کنار هم قرار می را پس از حذف ارقام صفر سمت چپ هر

 داخت(.سپس شناسه پر

  ادامه دارد و  ۷شود تا شروع می 2دهیم. عوامل ضرب از راست به چپ یک عامل ضرب تخصیص میبه هر رقم از

 کنیم.شروع می 2مجدداً از  ۷پس از رسیدن به عدد 

  شود.جمع میبا هم  4شود. تمامی نتایج مرحله در عامل ضربی مقابل آن محاسبه میحاصل ضرب هر رقم 

  شود.شود. باقیمانده محاسبه میمی 11مجموع حاصل، تقسیم بر عدد 

 .چنانچه باقیمانده عدد صفر یا یک شد، رقم کنترلی برابر صفر خواهد بود 

 رقم کنترلی خواهد  شود، نتیجه حاصل از تفریق، برابرکسر می 11ها، مقدار باقیمانده از عددبرای سایر باقیمانده

 بود.

 

 :مثال

 ۷۷2263113142 قبض شناسه

 2510006 شناسه پرداخت قبل از محاسبه رقم کنترلی دوم

 ۷۷22631131422510006 عدد حاصل از کنار هم قرار دادن دو شناسه

 2۷65432۷65432۷65432 عوامل ضرب

245=12+0+0+0+6+35+4+6+16+5+14+۷+14+1+24+10+12+41+14 

 11- 3= 4 می شود. 3برابر  11بر  245باقیمانده 

 می شود 4دومین رقم کنترلی برابر 

 25100064 2و  1شناسه مورد نظر با عدد کنترلی 

 


