ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس و ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ

اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دارﻧﺪ .وﯾﮋﮔﯽ اﺻﻠﯽ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﯾﺠﺎد

اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺨﺼﻮص آنﻫﺎ اﺳﺖ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ
اﻧﺪروﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺑﻪ

دﻟﯿﻞ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ،ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ زﯾﺎدی ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﺳﺖ.

ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار
ﮐﺎﻓﻪﺑﺎزار )ﺑﺎزار اﻧﺪروﯾﺪ( ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی اﺳﺖ و دهﻫﺎ ﻫﺰار

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺰاران ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺎزار ﺑﻪﻃﻮر وﯾﮋه ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎن ﺳﺮوﯾﺲدﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
۱

ﻧﺼﺐ ﺑﺎزار
 .١ﻣﺠﻮز ﻧﺼﺐ :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎزار ،ﻧﺮماﻓﺰار ﭘﯿﺶﻓﺮض داﻧﻠﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ،

در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ) (Settingsﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻣﻨﯿﺖ ) (Securityرﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ و

ﺗﯿﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﺷﻨﺎس ) (Unknown sourcesرا ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
 .٢داﻧﻠﻮد :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﯿﻨﮏ  cafebazaar.ir/installﺑﺎزار را داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ.

 .٣ﻧﺼﺐ :از ﻗﺴﻤﺖ داﻧﻠﻮدﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪروﯾﺪی ﺧﻮد ،ﺑﺎزار را اﺟﺮا و ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﺼﺐ
) (Installرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

۲

۳

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در ﺑﺎزار از ﭼﻨﺪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ:
 .١اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎ
ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎ ٢٥ ،دﺳﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی از ﻗﺒﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺧﺮﯾﺪ ،آﻣﻮزش،
ﺳﻼﻣﺖ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻏﯿﺮه و  ١٨دﺳﺘﻪ ﺑﺎزی از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ ،ﻣﺒﺎرزهای ،ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ،ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی،
ورزﺷﯽ و ﻏﯿﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب دﺳﺘﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ،ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی

آن دﺳﺘﻪ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد.

در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﺟﺎی ﺗﺎزهﻫﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦﻫﺎ ،ﻧﺼﺐﺷﺪهﺗﺮﯾﻦﻫﺎ

و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد.
۴

۵

 .٢اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزارﭼﻪ
در ﮐﻨﺎر ﮔﺰﯾﻨﻪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎزارﭼﻪ
را ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎزارﭼﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار

ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮﯾﮏ از ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.

 .٣اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ
ﺑﺎزار ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ و ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را در

اوﻟﯿﻦ دﺳﺘﻪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺿﺮوری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ

ﺻﻔﺤﻪ اول و ﻧﻮار ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ

ﺗﺎزﮔﯽ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪروﯾﺪی ﺧﺮﯾﺪهاﻧﺪ.

ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ

۶

ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﻣﻌﯿﺎر

۷

 .٤ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ آﯾﮑﻮن

ﺟﺴﺘﺠﻮ را از ﻧﻮاراﺑﺰار ﺑﺎﻻی ﺑﺎزار اﻧﺘﺨﺎب و
ﮐﻠﯿﺪواژه ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ.

۸

۹

ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺲ از ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن روی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ،ﺻﻔﺤﻪای ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت

زﯾﺎدی از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﯾﺮ

ﮐﺎرﺑﺮان ،ﻣﻔﯿﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ .در ﻧﻮار ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﯾﺎ ﻧﺸﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺸﺎنﻫﺎی ﺣﺴﺎب

ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﻤﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﯾﮕﺎن

ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﻔﺤﻪ آن را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﺼﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ.
۱۰

۱۱

ﺳﺎﺧﺖ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی

 .٢ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﺣﺴﺎب :اﯾﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل

ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺮوﺷﯽ ،اﻋﻼم ﻧﻈﺮ و اراﺋﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت

ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﻤﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد؛

ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﺎزار ﻣﻨﻮی ﺑﺎزار را اﻧﺘﺨﺎب و روی ﻋﺒﺎرت ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻬﻤﺎن)ﺣﺴﺎب

) (Spamﺷﻤﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻟﯿﻨﮏ اﯾﻤﯿﻞﺷﺪه را

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ:

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزار ،ﻣﻨﻮی ﺑﺎزار و ﻋﺒﺎرت ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻬﻤﺎن

ﻫﺪﯾﻪ و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺘﯿﺎزات وﯾﮋه ،اﯾﺠﺎد ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖ.

ﮐﺎرﺑﺮی( ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎزﺷﺪه ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺣﺴﺎب را اﻧﺘﺨﺎب و در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ

 .١ﺳﺎﺧﺖ ﺣﺴﺎب :در ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪ آدرس اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد را وارد و ﯾﮏ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺑﺮای ﺧﻮد
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ روی ﺳﺎﺧﺖ ﺣﺴﺎب ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
۱۲

ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روی ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه در آن

اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﻪ ﻫﺮزﻧﺎﻣﻪ

از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮی ﺑﺎز ﮐﺮدهاﯾﺪ ،در

)ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی( را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن
آدرس اﯾﻤﯿﻞ و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ،وارد ﺣﺴﺎبﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد

ﺷﻮﯾﺪ.

۱۳

اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎﻓﻪﺑﺎزاری
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎﻓﻪﺑﺎزاری ﺧﻮد را ﺷﺎرژ ﻧﻤﻮده و از آن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ روش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺧﺮﯾﺪ اﻋﺘﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ وارد ﮐﺮدن

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺪارﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻋﺘﺒﺎر در

ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺎزار ،اﻋﺘﺒﺎر ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد.

در ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ دو ﺷﯿﻮه اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ:

 .١ﺧﺮﯾﺪ اﻋﺘﺒﺎر :ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎﻓﻪﺑﺎزاری را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻓﺰاﯾﺶ
اﻋﺘﺒﺎر ،در ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪی از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

 .٢اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎ ﮐﺎرت ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺎزار :ﮔﺰﯾﻨﻪ وارد ﮐﺮدن ﮐﺪ ﮐﺎرت ﻫﺪﯾﻪ را اﻧﺘﺨﺎب و ﮐﺪ آن را
وارد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﻤﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

ﺑﺎزار دارای ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ وزارت ﺻﻨﻌﺖ،
ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭘﺮداﺧﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ

ﺷﺪهاﺳﺖ و ﻫﻤﻮاره اﻣﻨﯿﺖ ﻓﻨﯽ در ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺎرﺑﺮان را در ﻧﻈﺮ دارد.
۱۴

۱۵

ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮوﺷﯽ اﺳﺖ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﺼﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ دو

ﺣﺎﻟﺖ وﺟﻮد دارد:

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ آن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ

اﻋﺘﺒﺎر ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی را ﺗﺄﻴﻳﺪ ﮐﻨﯿﺪ.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ آن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ روش

ﭘﺮداﺧﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﻬﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﭘﯿﺶ رو دارﯾﺪ:

روش  .١ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرت
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ رﻣﺰ دوم )رﻣﺰ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ( ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮدﭘﺮداز ﺑﺎﻧﮏ

ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎرت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ.

روش  .٢اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر و ﺧﺮﯾﺪ :اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ اﺑﺘﺪا اﻋﺘﺒﺎر ﺣﺴﺎب ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ و آﻧﮕﺎه
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ را اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﺻﻔﺤﻪ
ﺑﻌﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرت

ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ.
۱۶

۱۷

روش  .٣ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺖ  :USSDاﮔﺮ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را از ﻃﺮﯾﻖ USSDﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ،

ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎ »آپ آﺳﺎنﭘﺮداﺧﺖ« را اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ روش
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﺳﯿﻢﮐﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ راﯾﺘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.

روش  .٤ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در وبﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار :اﮔﺮ ﺧﺮﯾﺪ از وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﺳﺎن

ﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در وبﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎﻓﻪﺑﺎزار وارد ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب دﮐﻤﻪ ﺧﺮﯾﺪ ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﺮداﺧﺖ را اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﺪ .ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی روی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖ ﺧﻮد وارد ﺑﺎزار ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه را ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﺑﺎزار در ازای ﺧﺮﯾﺪ درونﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋه ﺧﻮد را اراﺋﻪ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ درونﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ،از درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎزار
ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺮﯾﺪ ،دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺑﺎزی

ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ.

۱۸

۱۹

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﭘﺮداﺧﺖ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎزار ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ ،ﺑﺎ

اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﻮی ﺑﺎزار و ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ
ً
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺮای آدرس اﯾﻤﯿﻞ support@cafebazaar.irﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد را
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دارﯾﺪ ،ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و از

ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ آن اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﮑﻞ
اﯾﺠﺎدﺷﺪه را ﺑﻪ وی اﻃﻼع دﻫﯿﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ از

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ،ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺧﻮد را در ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻓﻪﺑﺎزار

ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
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