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وارد  از مرورگر دستگاه خود،   -1

 .شوید  mych.irسایت 

 

توانید )در صورت تمایل، م 

اپلیکیشن اندرویدی  

Kashaneh  را با کلیک بر  

   " Android"دریافت مستقیم 

 .(دانلود کرده و نصب کنید

 

 

شماره همراه خود را وارد   -2

کنید )این شماره، بایسیت  

ای باشد که به  همان شماره 

مدیریت مجتمع اعالم  

 . اید(کرده 
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در صورتیکه اولین مرتبه  -3

است که از این روش  

کنید، یک پیامک  استفاده م 

حاوی رمز عبور برای شما  

 ارسال خواهد شد. 

 

 

 

 .رد کنیدرمز عبور را وا -4
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پس از ورود موفق به  -5

سیستم، مشخصات شما به  

همراه مبلغ و لیست بدهی  

 .شودنمایش داده م 

 

 

ها  جهت پرداخت بدهی  -6

بصورت آنالین، بر "پرداخت  

 آنالین" کلیک کنید.
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هایی که قصد پرداخت  بدهی  -7

آن را دارید انتخاب کنید. 

در   شدهانتخاب جمع موارد 

پایین صفحه نمایش داده  

شود. با کلیک بر  م 

"پرداخت"، به صفحه درگاه 

 بانیک هدایت خواهید شد. 

 

 

 

در صورت پرداخت موفق،  -8

یک پیامک حاوی مبلغ و  

کاشانه    سامانهتاریخ از طرف  

 برای شما ارسال خواهد شد. 

 

 

 

 

 

پرداخیت شما منتظر تأیید توسط مدیریت مجتمع خواهد بود. پس از تأیید  -9

های شما حذف  شده از لیست بدهی های انتخاب ها توسط مدیریت، بدهی پرداخت 

  خواهد شد. 
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جهت مشاهده سوابق   -10

پرداخت خود و دریافت رسید، 

)منوی  باال سمت   بر 

راست( کلیک کرده و از بخش  

گیری، "سوابق  گزارش 

 پرداخت" را انتخاب کنید.
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شده، پرداخیت مورد نظر خود  

را یافته و با کلیک بر آیکون 

PDF   رسید آن پرداخت را ،

دریافت   PDFبصورت یک فایل 

 کنید.
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توانید را نیز بصورت مشابه م 

 مشاهده کنید. در بخش آنالین 


