راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت اﺷﺘﺮاك ﻧﺴﺨﻪ ﻛﺎﻏﺬي
در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﻮي ﻋﻤﻮدي ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺻﻔﺤﻪ روي ﮔﺰﻳﻨﻪ اﺷﺘﺮاك ﻧﺴﺨﻪ ﻛﺎﻏﺬي ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴـﺪ  ،ﺑﻌـﺪ از اﻧﺘﺨـﺎب اﻳـﻦ
ﮔﺰﻳﻨﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ در ﺳﺎﻳﺖ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ و ﭘﻴﻐﺎم زﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻴﺸﻮد.
ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت اﺷﺘﺮاك ﻧﺴﺨﻪ ﻛﺎﻏﺬي اﺑﺘﺪا ﻋﻀﻮ ﺷﻮﻳﺪ

در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻋﻀﻮ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ روي دﻛﻤﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﺎرﺑﺮ ﺟﺪﻳﺪ و ﭘﺮ ﻛﺮدن ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ آن ﻋﻀـﻮ
ﺷﻮﻳﺪ).ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻣﻨﻮي راﻫﻨﻤﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ(.
 .1ﺛﺒﺖ اﺷﺘﺮاك ﺟﺪﻳﺪ
در ﺻﻮرت ﻋﻀﻮ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻧﺎم ﻛﺎرﺑﺮي و ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر و ﻛﺪ اﻣﻨﻴﺘﻲ در ﺻﻔﺤﻪ ﻻﮔـﻴﻦ وارد ﺷـﻮﻳﺪ در ﺻـﻔﺤﻪ ﺑـﺎز ﺷـﺪه در
ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮد روي ﮔﺰﻳﻨﻪ اﺷﺘﺮاك ﻣﺤﺼﻮﻻت روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
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اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺼﻮل
ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﺷﺘﺮاك ﻣﺤﺼﻮﻻت روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ ﺻﻔﺤﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎز ﻣﻴﺸﻮد.

ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ اﺷﺘﺮاك را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و روي دﻛﻤﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﺎﺋﻴـﺪ .ﺑـﺎ اﻧﺘﺨـﺎب اﻳـﻦ
دﻛﻤﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎز ﻣﻴﺸﻮد .


ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل دﻗﺖ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺦ ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺧـﻮد را
وارد ﻛﻨﻴﺪ .در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﺪاد ﭘﻴﺶ ﻓﺮض  1ﻧﺴﺨﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد.

ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺷﺘﺮاك

ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده روي دﻛﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
اﻧﻮاع ﭘﺮداﺧﺖ:
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 .1روش آﻧﻼﻳﻦ :ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﺳـﺎﻳﺖ ﺑﺎﻧـﻚ ﻣﻠـﻲ وﺻـﻞ ﺷـﺪه و ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴـﺪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از
ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي ﻋﻀﻮ ﺷﺘﺎب ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
 .2روش ﺣﺴﺎب ﺳﺎﻳﺖ :ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﺑﺎﻳﺪ از ﻗﺒﻞ ﺣﺴﺎب ﺳـﺎﻳﺖ ﺧـﻮد را ﺷـﺎرژ ﻛـﺮده
ﺑﺎﺷﻴﺪ در ﺻﻮرت داﺷـﺘﻦ ﻣﻮﺟـﻮدي در ﺣﺴـﺎب ﺳـﺎﻳﺖ روش دوم از اﻧـﻮاع روﺷـﻬﺎي ﭘﺮداﺧـﺖ را
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ.در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺷﺘﺮاك از ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎ ﻛﺴﺮ ﻣﻴﺸﻮد.
× روش ﺷﺎرژ ﺣﺴﺎب ﺳﺎﻳﺖ:در ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺨﺼﻲ )ﻛﺎرﺑﺮي( ﺧﻮد روي ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺷﺎرژ ﺣﺴﺎب ﻛﻠﻴﻚ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﺷﺎرژ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را وارد ﻛﺮده و دﻛﻤﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﺒﺎر را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ.ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را وارد ﻛﺮده و ﭘﺮداﺧﺖ را اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪﻫﻴﺪ ﭘﻴﻐﺎﻣﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺛﺒﺖ اﺷﺘﺮاك ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻴﺸﻮد.
 .3روش ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧﻜﻲ:دراﻳﻦ روش ﻣﺒﻠـﻎ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ اﺷـﺘﺮاك را در ﺑﺎﻧـﻚ ﭘﺮداﺧـﺖ ﻛـﺮده و
اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻴﺶ را ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧﻜﻲ در ﺻﻔﺤﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﭘﺮداﺧﺖ وارد ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ.

 .2ﺗﻤﺪﻳﺪ اﺷﺘﺮاك
در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺷﺘﺮاك ﺧﻮد را در ﺳﺎﻳﺖ ﺛﺒﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﺟﻬـﺖ ﺗﻤﺪﻳـﺪ اﺷـﺘﺮاك ﻻزم اﺳـﺖ از ﮔﺰﻳﻨـﻪ
ﺗﻤﺪﻳﺪ اﺷﺘﺮاك ﻣﺤﺼﻮﻻت روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ در ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮ روي دﻛﻤﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﻧﺘﺨـﺎب روش ﭘﺮداﺧـﺖ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺮداﺧﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد.
*ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﺷﺘﺮاك ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل درﺳﺘﻲ اﻧﺠﺎم روﻧﺪ ﺗﻤﺪﻳـﺪ ،از ﻗﺴـﻤﺖ اﺷـﺘﺮاﻛﻬﺎي ﻣـﻦ در
ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.و ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎي اﺷﺘﺮاك و وﺿﻌﻴﺖ آن را ﭼﻚ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻤـﺎ در وﺿـﻌﻴﺖ
ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺎﺷﺪ.

3

راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت اﺷﺘﺮاك ﻧﺴﺨﻪ ﻛﺎﻏﺬي

ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺷﺘﺮاﻛﻬﺎ
ﺟﻬﺖ اﻃﻼع از ﻧﻮع و زﻣﺎن اﻧﻘﻀﺎي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺘﺮك ﺷﺪه ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ از ﮔﺰﻳﻨﻪ اﺷﺘﺮاﻛﻬﺎي ﻣﻦ در ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟـﻮد
در ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ
ﺟﻬﺖ اﻃﻼع از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ و ﭘﺮداﺧﺘﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮاﻛﻨﺸﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ در ﻟﻴﺴـﺖ
ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﻲ
ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎرﺑﺮي و ﭘﺴﺘﻲ ﺧﻮد ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت در ﻟﻴﺴـﺖ ﻣﻮﺟـﻮد در
ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
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