آﻣﻮزش ﻧﺤﻮه درﯾﺎﻓﺖ رﻣﺰ دوم ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف
)رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ( از ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،آذر ۱۳۹۸
اﺳﺘﻔﺎده اﺟﺒﺎری از رﻣﺰ دوم ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف )رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ( ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از
وﻗﻔﻪﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮑﻢ دی ﻣﺎه ،اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ و ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻤﺪﯾﺪی ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
دارﻧﺪﮔﺎن ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد اﻗﺪام
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﮔﺮﻧﻪ از اﻧﺠﺎم ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﻫﺮ درﮔﺎه ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻋﺎﺟﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ .در واﻗﻊ زﯾﻦ
ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ آﻧﻼﯾﻦ ،رﻣﺰ دوم ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف )رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ( ﺧﻮد را وارد ﻧﻤﺎﺪ؛ رﻣﺰی

ﮐﻪ ﺑﯿﻦ  ۳۰ﺗﺎ  ۱۲۰ﺛﺎﻧﯿﻪ )ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻤﺎ( اﻋﺘﺒﺎر دارد و درﺟﺎ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ اﺧﯿﺮا اﻋﻼم ﺷﺪه ،ﺧﺎرج از اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ ،ﯾﮏ دﮐﻤﻪ در درﮔﺎهﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن آن ،رﻣﺰ دوم ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف )رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ( ﺑﻪ ﺳﯿﻢﮐﺎرﺗﯽ
ﮐﻪ آن را در ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺛﺒﺖ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﮐﺎر را ﺑﺮای
دارﻧﺪﮔﺎن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎدهﺗﺮ ﺳﺎزد و ﻫﻢ ﻣﻌﻀﻞ ﻧﺒﻮد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﯾﺎ ﮐﺪ  USSDرا ﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎن
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺎده را ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﻧﺤﻮه درﯾﺎﻓﺖ رﻣﺰ دوم ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف )رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ( را از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
ﻣﺮور ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه درﯾﺎﻓﺖ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺎده
ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ اﯾﻦ رﻣﺰ را ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭘﯿﺶ از
ﻣﺮور ﻧﺤﻮه رﻣﺰ دوم ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف )رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ( ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﺎزده ﻧﮑﺘﻪ ﻃﻼﯾﯽ درﺑﺎره درﯾﺎﻓﺖ رﻣﺰ دوم
ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف )رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ( ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﺪ ﺗﺎ در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺨﻮرﯾﺪ:
 -۱ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﻓﻌﺎل ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در دﺳﺘﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎن ﺳﯿﻢﮐﺎرﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻊ
اﯾﺠﺎد ﺣﺴﺎب ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ اراﺋﻪ ﮐﺮدﯾﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎی وارﯾﺰ و ﺑﺮداﺷﺖ
ﺑﺎﻧﮑﯽ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری آن را ﺑﺮﻃﺮف
ﻧﻤﺎﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻧﺎم ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ .ﻟﺬا اﮔﺮ ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ
آن را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﮐﻨﯿﺪ.
 -۲ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﮐﺜﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺠﺰا ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻧﮑﯽ دارﻧﺪ )ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻮارد ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ رﯾﻤﺎ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد( و ﺑﺮﺧﯽ
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺪل ﻗﺪﯾﻤﯽ از ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﺣﺎﻓﻈﻪ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی

رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺣﺠﻢ ﭼﻨﺪان زﯾﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﯽ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪاری از ﻓﻀﺎی رم ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ
ﺑﺮای ﻧﺼﺐ آﻧﻬﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
-۳ﺑﯿﺸﺘﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺗﺼﺎل اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ در
ﻫﺮ ﺣﺎل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دارﯾﺪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ درﯾﺎﻓﺖ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر
ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﺪ؛ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﮐﺎر از ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺎری ﻋﯿﺐ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
-۴اﮐﺜﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﺪاﻗﻞ در دو ﺑﺎﻧﮏ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ دارﻧﺪ ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای راﺣﺘﯽ ﮐﺎر ﺧﻮدﺗﺎن،
ﺧﺮجﺗﺎن را ﻃﻮری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦﺗﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺠﺰا ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ راه ﺑﯿﻔﺘﺪ.
-۵ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻌﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۵ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ ﻧﯿﺰ داﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر
ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻓﻌﺎل ﺳﺎزﻧﺪ.
-۶ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ درﯾﺎﻓﺖ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺧﻮدﺗﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی زﯾﺮ ﺳﻮال ﻧﺮود .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﭼﻨﺪان ﺷﺨﺺ واردی در اﻣﻮر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ

ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،اﯾﻨﺒﺎر ﺧﻮدﺗﺎن آﺳﺘﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﺰﻧﯿﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ؛ ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﻣﺰ دوم ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﯽآﯾﺪ وﻟﯽ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ.
 -۷اﻧﺘﻘﺎدات زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اﺟﺮاﯾﯽ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺟﺎی
آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎدات ،ﺑﺎﻧﮏ

ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ ﺑﺎر ﭘﺎ ﭘﺲ ﻧﻤﯽﮐﺸﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻧﮑﯽ را اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﯿﺎل
ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪن و… از آن ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ؛ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوزه ﺣﺘﯽ اﮐﺜﺮ ﻗﺒﻮض ﻧﯿﺰ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ

ﺻﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.

-۸رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف اول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻣﺰی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮ آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮد )ﮐﺎرت
ﮐﺸﯿﺪن و درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل از ﻋﺎﺑﺮﺑﺎﻧﮏ( اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﯾﻦ رﻣﺰ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﮑﺒﺎر
ﻣﺼﺮف ﺑﻮدن ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺻﻮرت دﻟﺨﻮاه آن را ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﮔﻢ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺑﻪ

ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘﻦ ﮐﺎرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﯿﺰ ،از اﻣﻨﯿﺖ دوﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف اول ﻓﻌﻼ اﺟﺒﺎری ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻫﻤﺎن رﻣﺰ ﺛﺎﺑﺖ )اﯾﺴﺘﺎ( ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﺪ.
-۹ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻫﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺪارﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهاﻧﺪ و ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺷﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺸﺎن ﭼﯿﺴﺖ؛ اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺣﺴﺎب دارﯾﺪ و
ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺪارﯾﺪ؛ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 -۱۰ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی رﻣﺰ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ،ﺳﺎﻋﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد را در ﺣﺎﻟﺖ
اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﺗﻐﺮ ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﯿﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ
ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

 -۱۱در ﻓﻬﺮﺳﺖ زﯾﺮ ﻧﺎم ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ اﮐﺜﺮ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری ﻧﯿﺰ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف را اراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد
ﻣﻌﺪودی از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﺎت دارﻧﺪ .در ﻓﻬﺮﺳﺖ زﯾﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ
ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری ﻫﻢ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا و ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺷﺮح ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
درﯾﺎﻓﺖ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻧﮑﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺮای اﻧﺠﺎم روش
ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺖﺑﺎﻧﮏﺗﺎن ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ .در ﻫﺮ ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﻮردﯾﺪ ،در
ﮐﺎﻣﻨﺖﻫﺎ آن را در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ،ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ.

ﺑﺎﻧﮏ آﯾﻨﺪه
ﺣﻀﻮری:
 .۱داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ »رﯾﻤﺎ« از وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ
ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری:
 .۱داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ »رﯾﻤﺎ« از وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ
 .۲ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪﺧﻮدﭘﺮداز ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ

 .۳اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی »ﻓﻌﺎلﺳﺎزی رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف اول ﯾﺎ دوم«
 .۴وارد ﮐﺮدن ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
 .۵درﯾﺎﻓﺖ رﺳﯿﺪ ﺧﻮدﭘﺮداز ﺣﺎوی رﻣﺰ ﻫﺸﺖرﻗﻤﯽ و درﯾﺎﻓﺖ رﻣﺰ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی  ۱۲۰ﮐﺎراﮐﺘﺮی از ﻃﺮﯾﻖ
ﭘﯿﺎﻣﮏ
 .۶ورود ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﻤﺎ و وارد ﮐﺮدن رﻣﺰ
ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﻫﺸﺖرﻗﻤﯽ ﻣﻨﺪرج در رﺳﯿﺪ ﺧﻮدﭘﺮداز و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن ﮐﺪ  ۱۲۰ﮐﺎراﮐﺘﺮی
درﯾﺎﻓﺖﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ
ﻧﮑﺎت ﺿﺮوری :ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ آﻳﻨﺪه از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ راز ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻧﮑﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ،اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﻨﻮز ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ.

ﺑﺎﻧﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮﯾﻦ
ﺣﻀﻮری:
 .۱داﻧﻠﻮد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ »ارس« از وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮﯾﻦ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ
ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری:
 .۱داﻧﻠﻮد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ »ارس« از وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮﯾﻦ
 .۲درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎرﮐﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻧﮏ )اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
و ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﻓﻌﺎل ﺷﻮد(

 .۳اﺳﮑﻦ ﮐﺪ و ﺳﭙﺲ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﻧﺮم اﻓﺰار »ارس«
 .۴ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﮐﺎرتﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﻮی ﮐﺎرت
 .۵ﻓﻌﺎلﺳﺎزی رﻣﺰ دوم ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف
ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ:
ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ راﻫﯽ ﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎده از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ.

ﺑﺎﻧﮏ اﻧﺼﺎر ) واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ(
ﺣﻀﻮری
 .۱داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ »ارس« از وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ
ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری
 .۱داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ »آﭘﺎن« از وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ
 .۲ورود ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖﺑﺎﻧﮏ اﻧﺼﺎر ﺑﺎ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر و ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی
 .۳اﻧﺘﺨﺎب ﻟﯿﻨﮏ ﺧﺎﻧﻪ
 .۴اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف
 .۵وارد ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرت
 .۶اﺳﮑﻦ ﺑﺎرﮐﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
 .۷درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺪ ﭼﻬﺎررﻗﻤﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ و وارد ﮐﺮدن آن در ﻗﺴﻤﺖ درﺧﻮاﺳﺖﺷﺪه
 .۸اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﮐﺪ ﺷﺶرﻗﻤﯽ از ﻃﺮف ﻣﺸﺘﺮی و وارد ﮐﺮدن آن در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻦ ﮐﺪ ﭼﻬﺎررﻗﻤﯽ
 .۹ﻓﺸﺮدن ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺄﺪ

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ:
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ارس ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎل ﻧﯿﺴﺖ.
ﮐﺪ دﺳﺘﻮری ﺑﺎﻧﮏ اﻧﺼﺎر ﺑﻪزودی ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان زﻣﯿﻦ
ﺣﻀﻮری:
 .۱داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ »رﻣﺰﺳﺎز« از وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ
 .۲ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ و ﻓﻌﺎلﺳﺎزی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺼﺪی ﺷﻌﺒﻪ
ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری:
 .۱داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ »رﻣﺰﺳﺎز« از وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ

 .۲ورود ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖﺑﺎﻧﮏ و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﻓﻌﺎلﺳﺎزی رﻣﺰدوم ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف«
 .۳اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻤﺎره ﮐﺎرت و ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ »اﻓﺰودن ﮐﺎرت« و ﺳﭙﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﺑﺎزﮔﺸﺖ«

 .۴اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ رﻣﺰﺳﺎز
 .۵اﺳﮑﻦ ﺑﺎرﮐﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ دادهﺷﺪه و وارد ﮐﺮدن رﻣﺰ ﺷﺶرﻗﻤﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﺸﺘﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه

اﺳﺖ.
 .۶وارد ﮐﺮدن ﮐﺪ ﭼﻬﺎررﻗﻤﯽ ﭘﯿﺎﻣﮏﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﺸﺘﺮی و ﻓﻌﺎلﺷﺪن رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ:
اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﻨﻮز ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺪارﻧﺪ ﻃﺮﺣﯽ اﻋﻼم ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ
ﺣﻀﻮری:
-۱داﻧﻠﻮد ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ رﻣﺰﺳﺎز از وﺑﺴﺎﯾﺖ ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری:
 -۱داﻧﻠﻮد ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ رﻣﺰﺳﺎز از وﺑﺴﺎﯾﺖ ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ
-۲ﺑﺎ وارد ﻧﻤﻮدن ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی رﻣﺰ ﻋﺒﻮر و ﮐﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ وارد ﻧﺖﺑﺎﻧﮏ ﺷﻮﯾﺪ
-۳اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرت
-۴اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ
-۵اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ رﻣﺰﺳﺎز دوم ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف
-۶اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ
-۷اﺳﮑﻦ ﮐﺮدن ﺑﺎرﮐﺪ ﺗﻮﺳﻂ دورﺑﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽ در ﻣﺤﯿﻂ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ رﻣﺰﺳﺎز

-۸اﻧﺘﺨﺎب رﻣﺰ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻣﺰﺳﺎز و درج ﮐﺪ ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺷﺪه در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ:
اﺳﺘﻔﺎده از رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺮﯾﻢ اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ از
 ۱۵دی ﻣﺎه راه ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.

ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد
روش ﺣﻀﻮری:
ﻧﺪارد
روشﻫﺎی ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری:

روش اول:
 .۱ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﻣﺠﺎزی در وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد
 .۲اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﮐﺎرتﻫﺎی ﻣﻦ« و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﺳﺎﯾﺮ« در ﺳﺘﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎت
 .۳اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻮع رﻣﺰ دوم« و ﺳﭙﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »رﻣﺰ دوم ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف«

روش دوم
 .۱ورود ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﺑﺎﻧﮏ )ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ(
 .۲اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ« در ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺎرت و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﻓﻌﺎلﺳﺎزی«
 .۳وارد ﮐﺮدن ﮐﺪ ﺷﺶرﻗﻤﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺘﺮی
 .۴ﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﺳﺎﯾﺮ« و ﭘﺲ از آن »ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎرت« و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ

»ﻓﻌﺎل/ﻏﯿﺮﻓﻌﺎلﺳﺎزی رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﺎرت«

ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن
ﺣﻀﻮری:
ﻧﺪارد
ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری:
 .۱ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮدﭘﺮدازﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن
 .۲اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﺛﺒﺖﻧﺎم رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف« و وارد ﮐﺮدن ﯾﮏ رﻣﺰ دﻟﺨﻮاه ﻫﺸﺖرﻗﻤﯽ

 .۳درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺣﺎوی ﮐﺪ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف
 .۴داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﺑﺎﻧﮏ »ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﻣﻦ«

.۵ورود ﺑﻪ ﻣﻨﻮی اﺻﻠﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﻣﻦ
 .۶اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﻮی »رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف« و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﺛﺒﺖ«

 .۷وارد ﮐﺮدن ﺷﻤﺎره ﮐﺎرت و ﮐﺪ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ارﺳﺎلﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ:

ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼﻣﯿﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ،ﮐﺪ دﺳﺘﻮری ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﻪزودی ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎرت
ﺣﻀﻮری:
داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ »ﻫﻤﺮاز« از وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎرت و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ
ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری:
 .۱داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ »ﻫﻤﺮاز« از وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎرت
 .۲ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮدﭘﺮداز ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ
 .۳ورود ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت« و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﻓﻌﺎلﺳﺎزی رﻣﺰ ﻫﻤﺮاز«
 .۵درﯾﺎﻓﺖ رﺳﯿﺪ ﭼﺎﭘﯽ ﺣﺎوی ﺷﻤﺎره ﺳﺮﯾﺎل و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﮬﻤﺮاه ﻣﺸﺘﺮی از دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدﭘﺮداز
 .۶درﯾﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺣﺎوی ﮐﺪ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﻤﺮاز
 .۷ﺗﻌﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﺑﺮای ورود ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
 .۸ورود ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »اﻓﺰودن ﮐﺎرت«

 .۹وارد ﮐﺮدن ﺷﻤﺎره ﮐﺎرت
 .۱۰اﻓﺰودن ﺷﻤﺎره ﺳﺮﯾﺎل ﻣﻨﺪرج در رﺳﯿﺪ درﯾﺎﻓﺘﯽ از دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدﭘﺮداز در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎره ﺳﺮﯾﺎل ﺗﻮﮐﻦ
 .۱۱وارد ﮐﺮدن ﮐﺪ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﭘﯿﺎﻣﮏﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﺗﻮﮐﻦ و ﺗﺄﺪ آن.
 .۱۲اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ درﺧﻮاﺳﺖ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف و درﯾﺎﻓﺖ آن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺮاﮐﻨﺶ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ:
ﮐﺪ دﺳﺘﻮری  USSD *788*88#ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎده ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
وﯾﺪﯾﻮی آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎون
ﺣﻀﻮری:
ﻧﺪارد

ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری:
 .۱داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ »ﻫﻤﺮاهﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎون« از وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎون
 .۲اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﺳﺎﯾﺮ« از ﻧﻮار ﭘﺎﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎرت«
 .۳اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﻓﻌﺎلﺳﺎزی رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف«
 .۴اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرت
 .۵درﯾﺎﻓﺖ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف
 .۶ﺑﺮای ﻓﻌﺎلﺳﺎزی رﻣﺰ دوم ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖﺑﺎﻧﮏ از ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎرت ﺑﻪ زﯾﺮﮔﺰﯾﻨﻪ
»ﮐﺎرتﻫﺎی ﻣﻦ« ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ:
اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﺪ دﺳﺘﻮری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺎﻧﮏ ﺣﮑﻤﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﺣﻀﻮری:
 .1داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ »ارس« از وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺣﮑﻤﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺐ

ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری:
.۱داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ »ارس« از وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺣﮑﻤﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
.۲ورود ﺑﻪ ﻧﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺣﮑﻤﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 .۳ورود ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﻓﺰودن ﺑﺎﻧﮏ ﺟﺪﯾﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﻧﮏ ﺣﮑﻤﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ارس
 .۴اﺳﮑﻦ ﺑﺎرﮐﺪ از ﻧﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﻓﻌﺎلﺳﺎزی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ارس
 .۵اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ رﻣﺰ دوم
 .۶وارد ﮐﺮدن ﮐﺪ ﭼﻬﺎررﻗﻤﯽ ارﺳﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺎﻣﮏ
 .۷اﻧﺘﺨﺎب رﻣﺰ دﻟﺨﻮاه ﺷﺶرﻗﻤﯽ ﺑﺮای اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ:
ﺑﺎﻧﮏ ﺣﮑﻤﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﺪ دﺳﺘﻮری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ﺣﻀﻮری:
 .۱داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ از وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ
 .۲درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻤﺎره ﻣﺸﺘﺮی ﺷﺨﺼﯽ و ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر از ﺷﻌﺒﻪ
 .۳ﺗﺄﺪ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
 .۴وارد ﮐﺮدن ﮐﺪ ارﺳﺎﻟﯽ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻓﻌﺎلﺳﺎزی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
 .۵ﺗﻌﻦ رﻣﺰ دﻟﺨﻮاه ﺑﺮای ورود ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ

 .۶ﺛﺒﺖﻧﺎم در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ »رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ« و ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﮐﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ دارﻧﺪ.
 .۷اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﺑﺮای ﮐﺎرت و درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﮐﺪ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی

 .۸وارد ﮐﺮدن ﮐﺪ درﯾﺎﻓﺘﯽ و درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎم ﻓﻌﺎلﺳﺎزی
 .۹زدن دﮐﻤﻪ ﭘﺎﯾﺎن و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ

 .۱۰زدن دﮐﻤﻪ درﯾﺎﻓﺖ رﻣﺰ ﮐﺎرت ،در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻨﯽ ﮐﺎرت ﻓﻌﺎلﺷﺪه
ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری:

ﻧﺪارد

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ:
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ رﻣﺰﺳﺎز ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دارد.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺸﯿﺘﺮ ﺑﺮوﺷﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت رﻣﺰ دوم ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف )ﭘﻮﯾﺎ( اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را از اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﺑﺎﻧﮏ دی
ﺣﻀﻮری:
 .۱داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ »ارس« از وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ دی و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری:
 .۱ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻧﮏ دی
.۲اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرت و ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی رﻣﺰ دوم ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﺎرت
ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ:
اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﺪ دﺳﺘﻮری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺎﻧﮏ رﺳﺎﻟﺖ
ﺣﻀﻮری:
ﻧﺪارد
ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری:
 -۱ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ رﺳﺎﻟﺖ
 -۲ورود ﺑﻪ ﻣﻨﻮی »ﮐﺎرت«

 -۳ورود ﺑﻪ ﺑﺨﺶ »ﮐﺎرتﻫﺎی ﻣﻦ«
 -۴ﮐﻠﯿﮏ روی ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت
 -۵اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻮع رﻣﺰ دوم«

ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه ﮐﺎرﮔﺮان
ﺣﻀﻮری:
 .۱داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ »رﻣﺰﺳﺎز« از وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه ﮐﺎرﮔﺮان )دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ
ﺑﺎﻧﮏ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ورژن را داﻧﻠﻮد ﻧﻤﺎﺪ(
 .۲ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدﭘﺮداز ﺑﺎﻧﮏ
 .۳اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﭘﻮﯾﺎ« و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﻓﻌﺎلﺳﺎزی«
 .۴درﯾﺎﻓﺖ رﺳﯿﺪ ﭼﺎﭘﯽ ﺣﺎوی ﮐﺪ ﭼﻬﺎررﻗﻤﯽ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﮐﺎرت
 .۵درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺣﺎوی ﮐﺪ ﭼﻬﺎررﻗﻤﯽ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
 .۶وارد ﮐﺮدن ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و اﻧﺘﺨﺎب رﻣﺰ ﻫﺸﺖﮐﺎراﮐﺘﺮی ﺑﺮای ﻓﻌﺎلﺳﺎزی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ

 .۷وارد ﮐﺮدن ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﮐﺪ دهرﻗﻤﯽ ﭘﯿﺎﻣﮏﺷﺪه ﺑﺮای ﻓﻌﺎلﺷﺪن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
 .۸وارد ﮐﺮدن ﺷﻤﺎره ﮐﺎرت ۴ ،رﻗﻢ درج ﺷﺪه در رﺳﯿﺪ ﺧﻮدﭘﺮداز و  ۴رﻗﻢ ﭘﯿﺎﻣﮏﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
ﻣﺸﺘﺮی ﻫﻨﮕﺎم ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﮐﺎرت
 .۹اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﭘﻮﯾﺎ« و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﻓﻌﺎلﺳﺎزی«
ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری :ﻧﺪارد
ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ:
اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﺪ دﺳﺘﻮری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺎﻣﺎن
ﺣﻀﻮری:
 .۱داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ رﻣﺰﯾﻨﻪ از وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺎﻣﺎن و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ
روش ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری:
 .۱داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ رﻣﺰﯾﻨﻪ از وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺎﻣﺎن
 .۲ورود ﺑﻪ ﻧﺖﺑﺎﻧﮏ ﺳﺎﻣﺎن
 .۳اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﻮی »ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرت« در ﻧﺖﺑﺎﻧﮏ
 .۴اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﻓﻌﺎلﺳﺎزی رﻣﺰ دوم ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﺎرت« در ﻧﺖﺑﺎﻧﮏ
 .۵اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
 .۶اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﮏ« )در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﯾﮏ ﮐﺪ  QRﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد(

 .۷ﺑﺎز ﮐﺮدن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ رﻣﺰﯾﻨﻪ و اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ رﻣﺰ ﺷﺶرﻗﻤﯽ ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
 .۸اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﻓﻌﺎلﺳﺎزی رﻣﺰ دوم ﮐﺎرت« در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ رﻣﺰﯾﻨﻪ
 .۹اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﮑﻦ ﮐﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮی
 .۱۰اﺳﮑﻦ ﮐﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه روی ﺻﻔﺤﻪ راﯾﺎﻧﻪ
 .۱۱واردﮐﺮدن ﮐﺪ ﭼﻬﺎررﻗﻤﯽ ارﺳﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ

ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ
ﺣﻀﻮری:
 .۱داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ »رﻣﺰﺳﺎز« از وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ
ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری:
-۱ارﺳﺎل ﺷﻤﺎره ﺷﺎﻧﺰده رﻗﻤﯽ ﮐﺎرت*ﮐﺪﻣﻠﯽ*  ۱ﺑﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎره 6715014
ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ:ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺪارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ را ﺗﻌﺒﯿﻪ
ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺣﻀﻮری
 .۱ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ »رﻣﺰﺳﺎز ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ« از وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ
ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری
 .۱داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ »رﻣﺰﺳﺎز ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ« از وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
 .۲ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
 .۳اﻧﺘﺨﺎب ﻟﯿﻨﮏ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ »رﻣﺰﺳﺎز« در ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت
 .۴اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻤﺎره ﮐﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن رﻣﺰ دوم ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺮای آن ﻫﺴﺘﯿﺪ.
 .۵ﻓﻌﺎلﺳﺎزی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ رﻣﺰﺳﺎز ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺪ ﭼﻬﺎررﻗﻤﯽ ﭘﯿﺎﻣﮏﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﮐﺪ QR
ﻧﻤﺎﯾﺶ دادهﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
 .۶اﺳﺘﻔﺎده از رﻣﺰﻫﺎی ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه در ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﺎرتﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ:

اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﺪ دﺳﺘﻮری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺎﻧﮏ ﺳﯿﻨﺎ
ﺣﻀﻮری:
 .۱داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ »ارس« از وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﯿﻨﺎ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ
ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری:
 .۱داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ »ارس« از وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﯿﻨﺎ
 .۲ورود ﺑﻪ ﻧﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﯿﻨﺎ
 .۳ورود ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﻓﺰودن ﺑﺎﻧﮏ ﺟﺪﯾﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﻧﮏ ﺳﯿﻨﺎ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ارس
 .۴اﺳﮑﻦ ﺑﺎرﮐﺪ از ﻧﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﻓﻌﺎلﺳﺎزی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ارس
 .۵اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ رﻣﺰ دوم
 .۶وارد ﮐﺮدن ﮐﺪ ﭼﻬﺎررﻗﻤﯽ ارﺳﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺎﻣﮏ
 .۷اﻧﺘﺨﺎب رﻣﺰ دﻟﺨﻮاه ﺷﺶرﻗﻤﯽ ﺑﺮای اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ:
اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﺪ دﺳﺘﻮری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻬﺮ
ﺣﻀﻮری:
 .1داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ »رﻣﺰﻧﺖ« از ﻃﺮﯾﻖ وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻬﺮ )از اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ( و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ

ﺑﺎﻧﮏ

ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری:
 .1داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ »رﻣﺰﻧﺖ« از ﻃﺮﯾﻖ وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻬﺮ )از اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ(
 .۲درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺪ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﭘﺲ از درج اﻃﻼﻋﺎت درﺧﻮاﺳﺘﯽ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ

 .۳وارد ﮐﺮدن ﮐﺪ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ رﻣﺰﻧﺖ
 .۴ورود ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖﺑﺎﻧﮏ ﺷﻬﺮ

 .۵اﺳﮑﻦ ﺑﺎرﮐﺪ ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه از روی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻧﮏ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺪ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ
و وارد ﮐﺮدن آن در ﺑﺨﺶ ﮐﺪ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﭘﯿﺎﻣﮏﺷﺪه
 .۶اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﺄﺪ و واردﮐﺮدن رﻣﺰ ورود ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎلﺳﺎزی رﻣﺰ دوم ﮐﺎرت

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ:

اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﻨﻮز ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻣﻮزش وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی رﻣﺰﻧﺖ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﺪ.

ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات
ﺣﻀﻮری
 .۱داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺶ »رﯾﻤﺎ« از وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ
ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری:
 .۱داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺶ »رﯾﻤﺎ« از وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات
 .۲ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪﺧﻮدﭘﺮداز ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ
 .۳اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت رﻣﺰ
 .۴اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ رﻣﺰ دوم ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف
 .۵ﺛﺒﺖ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ.
 .۶درﯾﺎﻓﺖ  ۲رﻣﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺑﺨﺶ اول از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﻪ ﭼﺎﭘﯽ ﺧﻮدﭘﺮداز و ﺑﺨﺶ دوم از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ(
 .۷ورود ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ رﯾﻤﺎ
 .۸ﺛﺒﺖ رﻣﺰ ﭼﺎﭘﯽ ﺧﻮدﭘﺮداز و رﻣﺰ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺑﺎ ﮐﭙﯽ و ﭘﯿﺴﺖ ﮐﺮدن
ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ:

ﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎده ﮐﺪ  USSDاﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ .ﻓﻌﺎلﺳﺎزی رﻣﺰ ﯾﮏ ﺑﺎر
ﻣﺼﺮف از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺪ  USSDاﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﺪ دﺳﺘﻮری * #۷۱۹را در ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﻄﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﮐﺪ و اﻧﺘﺨﺎب
»ﮔﺰﯾﻨﻪ  «۵ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎره ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﻤﺎ را درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از وارد ﮐﺮدن آن ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﺎم
ﭼﻬﺎر ﮐﺎراﮐﺘﺮی ﺑﺮای ﮐﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎره آن را وارد ﮐﺮدهاﯾﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺪ .ﺑﻌﺪ از وارد ﮐﺮدن ﻧﺎم ﮐﺎرت
ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻦ رﻣﺰ ورود ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻ ،ﺑﺮای
دﻓﻌﺎت ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﺪ * #۷۱۹را وارد ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ »ﮔﺰﯾﻨﻪ  «۵را ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮای ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ * #۵*۷۱۹را ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﺑﺎ واردﮐﺮدن رﻣﺰ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ،رﻣﺰ  ۶۰ﺛﺎﻧﯿﻪای ﯾﺎ ﻫﻤﺎن رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ
ﮐﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه ،را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﯿﺶﺗﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ راز ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺪارد.

ﺑﺎﻧﮏ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن
ﺣﻀﻮری:
 .۱داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ »رﻣﺰﺳﺎز« از وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺻﻨﻌﺖ وﻣﻌﺪن و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺐ
ﺑﺎﻧﮏ
ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری:
 .۲ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖﺑﺎﻧﮏ و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻣﺰﺳﺎز« از ﻣﻨﻮی ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت )ﻧﺖﺑﺎﻧﮏ
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻓﻌﺎل ﺷﻮد(
 .۳اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﺎرت«
 .۴ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺷﻤﺎره ﮐﺎرت و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﮏ«

 .۵درﯾﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺣﺎوی ﮐﺪ ﭼﻬﺎررﻗﻤﯽ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﯾﮏ ﮐﺪ QR
 .۶ورود ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ رﻣﺰﺳﺎز از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
 .۷اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﻓﻌﺎلﺳﺎزی رﻣﺰ دوم ﮐﺎرت«
 .۸ورود ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ دوم ﻧﻤﺎﯾﺶ دادهﺷﺪه و اﺳﮑﻦ ﮐﺪ QR
 .۹اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ رﻣﺰ ﺷﺶﮐﺎراﮐﺘﺮی از ﻃﺮف ﻣﺸﺘﺮی
 .۱۰وارد ﮐﺮدن ﮐﺪ ﭼﻬﺎررﻗﻤﯽ ﭘﯿﺎﻣﮏﺷﺪه ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﺸﺘﺮی
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪﺧﻮدﭘﺮداز
 .۱داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ »رﻣﺰﺳﺎز« از وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ
 .۲ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪﺧﻮدﭘﺮداز ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن
 .۳وارد ﮐﺮدن ﮐﺎرت و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﮏ رﻣﺰﺳﺎز«
 .۴اﺳﮑﻦ  QRﻧﻤﺎﯾﺶ دادهﺷﺪه در ﺧﻮدﭘﺮداز از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
 .۵درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺪ ﭼﻬﺎررﻗﻤﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ
 .۶ورود ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و وارد ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت درﺧﻮاﺳﺖﺷﺪه
ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ:
اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﺪ دﺳﺘﻮری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺎﻧﮏ ﻗﻮاﻣﯿﻦ
ﺣﻀﻮری:
ﻧﺪارد
ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری:
 .۱داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ »ﺟﯽ ﺑﯽرﻣﺰ« از وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻗﻮاﻣﯿﻦ
 .۲درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺪ ﭼﻬﺎررﻗﻤﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎلﺳﺎزی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ »ﺟﯽ ﺑﯽرﻣﺰ«
 .۳درﯾﺎﻓﺖ ﯾﮏ رﻣﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ
 .۴وارد ﮐﺮدن رﻣﺰ درﯾﺎﻓﺖﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ و ﻓﻌﺎلﺳﺎزی رﻣﺰ دوم ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف
روش دوم
 .۱داﻧﻠﻮد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ »ﺟﯽ ﺑﯽرﻣﺰ« از وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ
 .۲ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدﭘﺮداز ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﻗﻮاﻣﯿﻦ
 .۳اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت«
 .۴اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﺗﻌﻦ رﻣﺰ«

 .۵اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﻓﻌﺎلﺳﺎزی رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ«
 .۶درﯾﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﮐﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ و ﯾﮏ ﮐﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﻪ ﭼﺎپﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدﭘﺮداز
 .۷وارد ﮐﺮدن اﯾﻦ دو ﮐﺪ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺟﯽ ﺑﯽرﻣﺰ و ﻓﻌﺎلﺳﺎزی رﻣﺰ دوم ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف
ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ:
ﻓﻌﻼ ﺧﺒﺮی از ﻧﺴﺨﻪ  iOSﺟﯽﺑﯽرﻣﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺪ دﺳﺘﻮری ﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ
ﺳﺎده ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ
اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﻨﻮز اﻗﺪام ﺑﻪ راهاﻧﺪازی ﻫﯿﭻ راﻫﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ رﻣﺰ دوم ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ
و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد داده ﺗﺎ ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ آﻧﻬﺎ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی
ﺣﻀﻮری:
 .۱داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ »رﯾﻤﺎ« از وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری:
 .۱داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ »رﯾﻤﺎ« از وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی
 .۲ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪﺧﻮدﭘﺮداز ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ
 .۳اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﺧﺪﻣﺎت رﻣﺰ«
 .۴اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »رﻣﺰ دوم ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف«
 .۵ﺛﺒﺖ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ.
 .۶درﯾﺎﻓﺖ  ۲رﻣﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺑﺨﺶ اول از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﻪ ﭼﺎﭘﯽ ﺧﻮدﭘﺮداز و ﺑﺨﺶ دوم از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ(
 .۷ورود ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ رﯾﻤﺎ
 .۸ﺛﺒﺖ رﻣﺰ ﭼﺎﭘﯽ ﺧﻮدﭘﺮداز و رﻣﺰ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ )ﺑﺮای ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﮐﺎر ،رﻣﺰ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ را ﮐﭙﯽ و ﺳﭙﺲ در
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭘﯿﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ(.
ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ:
ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺪارﻧﺪ در آﯾﻨﺪه ﯾﮏ ﮐﺪ
دﺳﺘﻮری ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ رﻣﺰ دوم ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ
ﺣﻀﻮری:
 .۱داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ »رﻣﺰﻧﻤﺎ« از وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری
 .۱داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ »رﻣﺰﻧﻤﺎ« از وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ
 .۲ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪﺧﻮدﭘﺮداز و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ«
 .۳درﯾﺎﻓﺖ  ۲رﻣﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﻪ ﭼﺎﭘﯽ ﺧﻮدﭘﺮداز و دﯾﮕﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ(
 .۴وارد ﮐﺮدن رﻣﺰ ﮐﺎﻏﺬی و رﻣﺰ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎره ﮐﺎرت در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ:
اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﺪ دﺳﺘﻮری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ
ﺣﻀﻮری:
 .۱داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ »رﻣﺰﻧﮕﺎر ﻣﻠﺖ« از وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ
روش اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ

 .۱داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ »رﻣﺰﻧﮕﺎر ﻣﻠﺖ« از وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ
 .۲ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮدﭘﺮداز

 .۳اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﺗﻐﺮ رﻣﺰ« و ﭘﺲ از آن ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﺧﺪﻣﺎت رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ«
 .۴اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ رﻣﺰﻧﮕﺎر ﻣﻠﺖ در ﺧﻮدﭘﺮداز

 .۵درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺪ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی و ورود ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و ﺗﻌﻦ رﻣﺰ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
 .۶اﻓﺰودن ﮐﺎرتﻫﺎ ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ رﻣﺰﻧﮕﺎر
 .۷درﯾﺎﻓﺖ رﻣﺰ دوم ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
ﺷﯿﻮه ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ
 .۱ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮدﭘﺮداز ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ
 .۲اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﺗﻐﺮ رﻣﺰ« و »ﺧﺪﻣﺎت رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ« و ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ رﻣﺰﻧﮕﺎر ﻣﻠﺖ – ﻧﺴﺨﻪ
ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ
 .۳ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه در ﺧﻮدﭘﺮداز
 .۴ﺗﺄﺪ ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه درﺻﻮرت ﺻﺤﺖ آن
 .۵درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی و راﻫﻨﻤﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ
 .۶ارﺳﺎل  ۴رﻗﻢ آﺧﺮ ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻓﻌﺎلﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ۳۰۰۰۳۳۰۳ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ رﻣﺰ
ﭘﻮﯾﺎ
 .۷درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺣﺎوی رﻣﺰ ﻫﻔﺖرﻗﻤﯽ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺎ ﺳﺮﺷﻤﺎره Bank Mellat

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ
ﺣﻀﻮری:
 .۱داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ »رﻣﺰﺑﺎن« از ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ
ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری:
 .۱داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ »رﻣﺰﺑﺎن« از ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ
 .۲ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪﺧﻮدﭘﺮداز ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ
 .۳اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﺧﺪﻣﺎت رﻣﺰ«

 .۴اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »رﻣﺰ دوم ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف«
 .۵ﺛﺒﺖ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ.

 .۶درﯾﺎﻓﺖ  ۲رﻣﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺑﺨﺶ اول از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﻪ ﭼﺎﭘﯽ ﺧﻮدﭘﺮداز و ﺑﺨﺶ دوم از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ(
 .۷ورود ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ  Patternﺑﺮای ورود ﺑﻪ آن.
 .۸ﺛﺒﺖ رﻣﺰ ﭼﺎﭘﯽ ﺧﻮدﭘﺮداز و رﻣﺰ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ) ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن ﮐﺪ  ۱۲۰ﮐﺎراﮐﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ
ﭘﯿﺎﻣﮏ(
ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ:
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﺪ دﺳﺘﻮری  *۷۳۷* ۶۰#ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ
رﻣﺰ دوم ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از زدن اﯾﻦ ﮐﺪ دﺳﺘﻮری و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ،ﯾﮏ ﮐﺪ
ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی ﺑﺮاﯾﺘﺎن ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺪدا ﭘﺲ از زدن دوﺑﺎره ﮐﺪ دﺳﺘﻮری ،آن را در ﺑﺨﺶ
ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی وارد ﻧﻤﺎﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﭘﺮداز ،ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻪ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ رﻣﺰﺑﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد را ﺑﯿﻦ  ۳۰ﺗﺎ
 ۱۲۰ﺛﺎﻧﯿﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺪ.
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ در ﮐﻨﺎر رﻣﺰﺑﺎن ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  ۶۰را ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻫﺮ دو دﻗﯿﻘﺎ ﯾﮏ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺮماﻓﺰار  ۶۰را داﻧﻠﻮد ﮐﺮده و ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎی ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی آن ﺳﺮوﯾﺲ  ۶۰ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﺧﻮد را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﻧﺮماﻓﺰار  ۶۰ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ روش ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎم
)اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖ( ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﯿﻮﺳﮏ و ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮدﭘﺮداز ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی اوﻟﯿﻪ را
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﭘﺲ از آن رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  ،۶۰ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﺼﺐ و درﯾﺎﻓﺖ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ﻓﺮاﯾﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺪ.

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻬﺮ اﯾﺮان
ﺣﻀﻮری:
داﻧﻠﻮد ﻧﺮم اﻓﺰار ارس از وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻬﺮ اﯾﺮان و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮑﯽ
-۲درﺧﻮاﺳﺖ رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ
-۳درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺮﮔﻪ  QR Codeﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
-۴اﺳﮑﻦ ﮐﺮدن ﮐﺪ QR Code
 .۵ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﮐﺎرتﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﻮی ﮐﺎرت
 .۶ﻓﻌﺎلﺳﺎزی رﻣﺰ دوم ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف
ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری :ﻧﺪارد
ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ:
اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﺪ دﺳﺘﻮری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺎﻧﮏ ﮔﺮدﺷﮕﺮی
ﺣﻀﻮری:
ﻧﺪارد
ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری:
 .۱داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﻤﺮاهﺑﺎﻧﮏ ﮔﺮدﺷﮕﺮی از وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﮔﺮدﺷﮕﺮی

 .۲ورود ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ) در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖﺑﺎﻧﮏ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻧﺪارﻧﺪ از ﺷﻌﺒﻪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ(

 .۳اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎرت« و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺪ ﺛﺒﺖﻧﺎم از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ
 .۴وارد ﮐﺮدن ﮐﺪ ﭘﯿﺎﻣﮏﺷﺪه در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و اﻧﺘﺨﺎب رﻣﺰ دﻟﺨﻮاه ﺑﺮای ورود ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ

 .۵اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﺳﺎﯾﺮ« و ﺳﭙﺲ »ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎرت« و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﻓﻌﺎلﺳﺎزی رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر
ﻣﺼﺮف ﭘﻮﯾﺎ«
 .۶ﺳﺒﺰ ﺷﺪن ﮔﺰﯾﻨﻪ ،ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﻓﻌﺎلﺷﺪن رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﭘﻮﯾﺎﺳﺖ.
 .۷اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
 .۸اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »درﯾﺎﻓﺖ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف«
ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ:
اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﺪ دﺳﺘﻮری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

