ﺳﺮوﯾﺲ ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری »اﭘﻞ ﮐﺎرت« روﻧﻤﺎﯾﯽ
ﺷﺪ ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﮐﺮﻣﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۸
ﻃﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﭘﻞ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ از ﺳﺮوﯾﺲ »اﭘﻞ ﮐﺎرت« روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ،اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺎداشﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان را اراﺋﻪ
دﻫﺪ.
ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﭘﻞ ﮐﺎرت ،ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮد را در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل اﭘﻞ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده
و ﮐﺎرت دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در اداﻣﻪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ

ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﭘﻞ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲ اﭘﻞ ﮐﺎرت از ﻧﻘﺸﻪ اﭘﻞ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻣﺤﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در ﺿﻤﻦ ،ﺳﻔﺎرش
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﯿﻦ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ»ﺧﺮﯾﺪ« ﯾﺎ »ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ« دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺟﺪا از اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎداش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻣﺘﯿﺎز ،اﭘﻞ ﭘﺎداش ﻧﻘﺪی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﭘﺮداﺧﺖ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ اﭘﻞ ﮐﺎرت آنﻫﺎ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ.
ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ۲ ،درﺻﺪ ﭘﻮل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ .اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ
 ۳درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻨﻮز اﻃﻼﻋﺎت رﺳﻤﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺖ »ورج«
ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﺮای راهاﻧﺪازی اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ از ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﮔﻠﺪﻣﻦ ﺳﺎﮐﺲ و ﻣﺴﺘﺮﮐﺎت
اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،اﭘﻞ وﻋﺪه داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎ
ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ،ﻧﺮخﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﭘﺎﻦ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑﺮای دﯾﺮﮐﺮد ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ روﺑﺮو ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﻨﯿﻔﺮ ﺑﯿﻠﯽ ،ﻧﺎﯾﺐ رﺲ ﺑﺨﺶ  ،Apple Payﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ،
اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮ در اﭘﻞ ﮐﺎرت ﻫﻢ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ» :اﭘﻞ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ
را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدهاﯾﺪ ،از ﮐﺠﺎ آن را ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و ﭼﻘﺪر از ﻫﺰﯾﻨﻪ آن را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدهاﯾﺪ .ﺗﻤﺎم
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻪ روی ﺳﺮورﻫﺎی اﭘﻞ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روی دﺳﺘﮕﺎه ذﺧﯿﺮه
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ«.
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