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  و دریافت نسخه معتبر الکترونیکی نحوه انتشار آگهیراهنماي 
  

دوم  و کاهش ترددهاي غیر ضرور، مرحلههاي روزنامه رسمی  تسریع در روند چاپ آگهی به منظور تسهیل و
  :روزنامه الکترونیک تکمیل و سیستم آماده ارائه خدمات به هموطنان گرامی می باشد

آگهی پس از انجام مراحل قانونی و ثبت آگهی خود در ادارات ثبت، براي  دارندگان، مرحلهبا اجرایی شدن این 
ثبت نخواهند  وت پست چاپ آگهی نیازي به مراجعه حضوري و یا پرداخت هزینه حق الدرج آگهی از طریق ادارا

 و از طریق پورتال روزنامه رسمی به صورت اینترنتی کشور یداشت و تمام مراحل ثبت آگهی در روزنامه رسم
  .خواهد بودقابل انجام   www.rrk.irبه آدرس  کشور

  

  :مراحل چاپ و انتشار آگهی
  

ا مراجعه به پورتال روزنامه ب ،مراجع ثبتیدر  و صدور آنقانونی ثبت آگهی آگهی پس از انجام مراحل  دارندگان
طی مراحل بدون مراجعه حضوري، هزینه حق الدرج آگهی خود را می توانند  ،www.rrk.ir آدرسبه کشور رسمی 

  :ذیل پرداخت نمایند
و کلمه عبور وارد ) ایمیل(آگهی باید در پورتال ثبت نام نموده و با نام کاربري  دارندهبراي انجام این مراحل  :توجه

  .)در قسمت چپ صفحھ اصلی پورتال مراجعھ نمایید" ثبت نام کاربر جدید " براي ثبت نام به  ( .سیستم شود
  
 .کلیک نمایید "آگهیهزینه پرداخت "روي گزینه  "صفحه شخصی من"بعد از ورود به  - 1

  

http://www.rrk.ir
http://www.rrk.ir
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براي واکشی و نمایش صحیح آگهی مربوط به خود، شماره مکانیزه آگهی که یک کد هجده رقمی مندرج در  - 2
 .کلیک نمائید "مشاهده آگهی" گزینهثبت است را وارد نمایید و بر روي اداره قسمت باالي آگهی صادره از 

 

 
و درج در انتهاي مشخصات آگهی   "مبلغ آگهی پرداخت آنالین"گزینه انتخاب با پس از مشاهده آگهی   - 3

پرداخت به میزان مشخص شده هزینه حق الدرج آگهی خود را  ،مشخصات کارت بانکی خود در صفحه بانک
 .نمایید

پس از انجام مراحل فوق یک رسید که کد پیگیري روزنامه رسمی و مشخصات آگهی در آن درج شده ،  - 4
جهت پیگیري و  اعالم می شود،سیستم طریق از را که کد رهگیري روزنامه رسمی . نمایش داده خواهد شد

 .خود حفظ نمایید یافت آگهیدر
به ثبت ) دریافت شده از ثبت(از طی مراحل فوق و دریافت کد رهگیري، آگهی شما از وضعیت ثبت اولیه پس  

ی روزنامه رسمروز کاري در پورتال  5یر وضیت خواهد داد و پس از تغی) آماده ارسال به چاپ -ثبت شده(نهایی 
  .منتشر و نسخه الکترونیکی معتبر آن قابل دریافت خواهد بودکشور 

پروفایل "در  "پیگیري آگهی \آگهی هاي ارسال شده"الزم به ذکر است که دارندگان آگهی با مراجعه به بخش 
شماره روزنامه و شماره : که شامل(، اطالعات چاپ می توانند از وضعیت آگهی خودمطابق شکل زیر    "شخصی من

  .مطلع شوند همچنین فایل روزنامه خودو ) صفحه می باشد
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  :وضعیت آگهی می تواند در یکی از چهار حالت ذیل باشد

و بایستی در ویا تراکنش موفق نبوده یعنی متقاضی هزینه آگهی را پرداخت نکرده :  دریافت شده از ثبت •
در  "پرداخت آنالین مبلغ آگهی"با کلیک نمودن بر روي دکمه صورت تمایل به چاپ آگهی در روزنامه رسمی، 

 .اقدام به پرداخت هزینه آگهی نمایدخود  "مشاهده آگهی"صفحه 

  
  
 

  :یکی از حالتهاي زیر رخ داددر صورتی که هزینه آگهی خود را پرداخت نمودید اما :توجه 
را که  کد پیگیري روزنامه در  خود خارج شدید یا رسید روزنامه رسمی userپس از پرداخت از  •

  دریافت نکردید درج می شود ، آن

با  آگهی خود را ، "پیگیري آگهی/آگهی هاي ارسال شده "قسمت  بهبا مراجعه  پس از پرداخت •
 می بینید ن " آماده ارسال براي چاپ " وضعیت

 
که تراکنش شما موفق نبوده و اگر مبلغی از حساب شما کسر شده باشد مجددا برگشت به این معنی است 

  .می خورد
  .در این صورت مجددا عملیات پرداخت را انجام دهید
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یعنی پرداخت هزینه چاپ آگهی با موفقیت انجام شده است و جهت چاپ ارسال شده : آماده ارسال به چاپ •
 .است

 

  
  

 .یعنی آگهی در حال چاپ است ولی هنوز امضاء نشده است: امضا نشده در حال انتشار •
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یعنی آگهی چاپ شده و در سایت موجود است ولی هنوز نسخه امضاء شده آن  :انتشار یافته امضا نشده •
 .صادر نشده است

  
  
 

 .یعنی آگهی چاپ شده است و نسخه امضاء شده آن قابل دانلود می باشد :امضا شده انتشار یافته •
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دانلود فایل امضاء شده "بر روي گزینه  "مشاهده آگهی"در صفحه جهت دانلود فایل امضاء شده آگهی بایستی 
الزم به ذکر است  .فایل مذکور را ذخیره و از آن استفاده نمائید Saveکلیک نمائید و با انتخاب دکمه  "آگهی

  .معادل نسخه کاغذي برابر با اصل می باشدبوده و نسخه الکترونیکی امضاء شده قابل استناد که 
  

  
 

 : دریافت آگهی منتشر شده
  

آگهی هاي "یا بخش  "صفحه شخصی من"در  "آگهی هاي ارسال شده"متقاضیان می توانند با مراجعه به بخش 
در منوي سمت راست صفحه اصلی پورتال، نسخه الکترونیکی امضاء شده قابل استناد را که معادل نسخه  "قانونی

  .دریافت نمایندکاغذي برابر با اصل می باشد، 
یا  آگهی امضاء شده نیازي به دریافت نسخه کاغذي آن از طریق پست و PDFدریافت فایل  با: توجه

  .نمی باشدمراجعه حضوري به روزنامه رسمی کشور 

  :آگهی امضاء شده توسط صاحب آگهی PDFمراحل دریافت فایل 
در صفحه شخصی من نسخه الکترونیکی امضاء  "آگهی هاي ارسال شده"متقاضیان می توانند با مراجعه به بخش 

   .دریافت نمایندشده قابل استناد را که معادل نسخه کاغذي برابر با اصل می باشد، 
را انجام دهید و در غیر  2و  1اولین بار آگهی خود را دانلود می کنید الزم است مراحل  در صورتیکه براي: توجه

  .رجوع کنید 3نیست و بایستی به مرحله  2و  1اینصورت نیازي به انجام مراحل 
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 و نصب آن بر روي سیستم "دانلود ابزارهاي جانبی الزم"کلیک نمودن بر روي گزینه  .1
  .مذکور بر روي سیستم شما نصب شود exeکلیک نمائید تا فایل  Runي دکمه پس از مشاهده پنجره ذیل رو

  .سیستم صورت پذیرد Adminنصب ابزارهاي جانبی بایستی توسط کاربر : توجه
 

 
 

  و نصب آن Acrobat Reader 9کلیک نمودن بر روي گزینه دانلود برنامه  .2
نباشد، الزم است جهت مشاهده فایل آگهی امضاء شده، در صورتیکه نرم افزار مذکور بر روي سیستم شما موجود 

  .برنامه مذکور را دانلود و نصب نمائید
  

 و ذخیره آن بر روي سیستم "دانلود فایل امضاء شده آگهی"کلیک نمودن بر روي گزینه  .3
  

 

 مشاهده فایل آگهی امضاء شده و دسترسی به مشخصات امضاء و اعتبار آن .4
 .فایل را باز کنید ،و ذخیره آن در سیستم خودپس از دانلود فایل امضا شده 
آگهی به منزله این است که فایل آگهی مذکور امضاء شده است و امضاء آن  PDFمشاهده پیغام ذیل در فایل 

  . )به متن نوشته شده در بخش آبی رنگ ابتداي  تائیدیه امضاء دقت نمائید(  .معتبر است
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آگهی و یا لوگوي امضاء در گوشه  PDFدر گوشه سمت راستی فایل  Signature Panelبا کلیک نمودن بر روي قسمت 
  .سمت چپی انتهاي فایل، مشخصات امضاء مطابق تصویر ذیل قابل مشاهده است

  

  
  

       SMSمراحل چاپ آگهی و وضعیت کنونی آگهی شما در چرخه چاپ و انتشار، به صورت ایمیل و  :توجه
روزنامه رسمی کشور در تالش  رفاه حال متقاضیان محترم آگهی ها،به منظور  همچنین .شداطالع رسانی خواهد 

  .ار آگهی ها را به تدریج کاهش دهداست زمان انتش


