وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺮﯾﺪ آﺳﺎن ﺷﺎرژ اﯾﺮاﻧﺴﻞ؛
ﺷﺎرژ ﺧﻮدﮐﺎر و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪون رﻣﺰ دوم -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۸
اﯾﺮاﻧﺴﻞ دو وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ را در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺎرژ و ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﻮض ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮده
اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺎرژ و ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﻣﺰ دوم )اﯾﺴﺘﺎ و ﭘﻮﯾﺎ( در

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻣﻦ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﺴﻞ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺴﺨﮥ
اﻧﺪروﯾﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ »اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻣﻦ« ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﻮاره از وﺟﻮد ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺎرژ در ﺣﺴﺎب ﺑﺮای
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن اﻋﺘﺒﺎری و ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺒﺾ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن داﺋﻤﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﺮاﻧﺴﻞ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺘﻨﻮع» ،ﮐﯿﻒ ﭘﻮل آپ« ﺑﻪ درﮔﺎهﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ
اﯾﺮاﻧﺴﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن اﭘﺮاﺗﻮر دﯾﺠﯿﺘﺎل اﯾﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﻣﺰ دوم )اﯾﺴﺘﺎ و
ﭘﻮﯾﺎ( و ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪی اﻣﻦ و آﺳﺎن ،ﺷﺎرژ و ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺸﺘﺮﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را دارﻧﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد در
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ آپ وارد ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎرژ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻣﻦ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﺎ ﺷﺎرژ اﻋﺘﺒﺎری دﻟﺨﻮاه را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ،از ﻣﯿﺎن ﺳﻪ ﮔﺰﯾﻨﮥ »ﭘﺮداﺧﺖ از
ﻃﺮﯾﻖ اﻋﺘﺒﺎر ﺣﺴﺎب«» ،ﭘﺮداﺧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل آپ« و »ﭘﺮداﺧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ« ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل آپ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﺎرژ ﺧﻮدﮐﺎر از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر
در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۴اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪ و ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽ ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه و از ﻃﺮﯾﻖ آن ،ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن اﻋﺘﺒﺎری اﯾﺮاﻧﺴﻞ،
ﻗﺒﻼ ﺗﻌﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪد ﻫﺮ ﮔﺎه اﻋﺘﺒﺎر ﺣﺴﺎبﺷﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﻦ ﺷﺪه رﺳﯿﺪ ،ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ
ً

ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر از ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽﺷﺎن ﮐﺴﺮ و ﺣﺴﺎب اﯾﺮاﻧﺴﻠﯽﺷﺎن ﺷﺎرژ ﺷﻮد.

ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن داﺋﻤﯽ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ،اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺻﻮرتﺣﺴﺎبﺷﺎن
در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد
اﻋﺘﺒﺎر ﺣﺴﺎب از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

