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ﺑﺎ ﺳﻼم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮔﺮاﻣﯽ :
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﮫﻮﻟﺖ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ اوﻟﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ راھﻨﻤﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯿﮕﺮدد :
اﺑﺘﺪا وارد ﺳﺎﯾﺖ ھﻮﭘﺎد درﯾﺎ ) (www.hdsac.netﺷﺪه ،ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ
ﺷﻮد.

در ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد:

 ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر را وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 در ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﻗﺴﻤﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﯾﺖ را
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ آن ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ )ﺣﺘﯽ اﮔﺮ آن ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ(
را اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺻﺤﺖ ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ را ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ و
ﻧﻪ ﻋﻤﻮم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ ).ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺒﻌﺎت آﺗﯽ(.
ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدن ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ و ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ﮐﻠﯿﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم وارد ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮﯾﺪ.
ﻟﻄﻔﺎ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮده و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ  .ﺑﻮﯾﮋه اﯾﻨﮑﻪ
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه و آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی وارد
ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﯿﻐﺎﻣﮫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی از دو ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻮق اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.رﻣﺰ
ﻋﺒﻮر ھﻢ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ  ٨ﮐﺎراﮐﺘﺮ و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺣﺮوف و اﻋﺪاد ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ھﻮﭘﺎد درﯾﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و در ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﯿﺪ
اﯾﻤﯿﻞ و ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﻣﯿﮕﺮدد .
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻮﯾﺪ.
در ﺿﻤﻦ راھﻨﻤﺎی ﺳﺎﯾﺖ در ﮐﻨﺎر آﯾﮑﻮن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺑﺎ وارد
ﮐﺮدن آدرس اﯾﻤﯿﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺮای ﻣﺸﺎھﺪه ﺑﮫﺘﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﻮﻧﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد ﻓﻮﻧﺖ
داﻧﻠﻮد ﺷﻮد.

ﭘﺲ از وارد ﮐﺮدن ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر و ﺣﺮوف ﺗﺼﻮﯾﺮﮐﻠﯿﺪ ورود ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ را
ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد

در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻧﺎم ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯿﺸﻮد  .ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﯿﻨﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻣﺮ در ھﻤﯿﻦ
ﺻﻔﺤﻪ در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﺎھﻪ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﯿﺪ.

ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ
ھﺎی وارداﺗﯽ دﮐﻤﻪ ورود را ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻻزم اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﻨﺪر ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.

ﺷﻤﺎره ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﺷﻤﺎره ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮھﺎی آن ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ را وارد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
و ﺑﺮ روی ﺗﺎﯾﯿﺪ وﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺛﺒﺖ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮھﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﺎ ﺑﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ و
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﯾﺎ ﺑﺪون آن ﺗﺎﺛﯿﺮی در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺪارد.
ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد:

در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ﭼﺎپ اﻋﻼﻣﯿﻪ ورود  ،اﻋﻼﻣﯿﻪ ورود ﻧﻤﺎﯾﺶ داده
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ اداﻣﻪ و آﭘﻠﻮد ﻣﺪارک ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ،

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﻮارد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪ  BROWSEرا ﮐﻠﯿﮏ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ آﭘﻠﻮد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺲ اداﻣﻪ و ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ را ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻠﯿﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ اﻋﻢ از ﺣﻖ ﺗﻮﻗﻒ
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ،ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺗﺮﺧﯿﺼﯿﻪ و  ...ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺲ از ﻣﺸﺎھﺪه ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ ﺗﯿﮏ ﺗﺎﯾﯿﺪ را ﺑﺰﻧﯿﺪ و دﮐﻤﻪ اداﻣﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب را ﺑﺰﻧﯿﺪ وارد ﺻﻔﺤﻪ ﺻﺪور
و ﭼﺎپ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ .

در ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻮق ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎﺑﮫﺎ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻓﺮﻣﺖ داراﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﯿﻨﮏ
ﭼﺎپ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺎپ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ  .ﭘﺲ از ﭼﺎپ دﮐﻤﻪ اداﻣﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮ در دﺳﺘﺮس ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ در ﺳﻪ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﮐﻠﯽ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﻣﺤﻠﯽ – دﯾﺮﮐﺮد و
ﺳﭙﺮده ﻧﻘﺪی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه و ﻣﻮارد ﺗﯿﮏ دار ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺗﯿﮏ )ﻋﺪم اﻧﺘﺨﺎب( در ﻣﻮﻗﻊ درﯾﺎﻓﺖ
ﺗﺮﺧﯿﺼﯿﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻮارد ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب درﮔﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ) ﻓﻌﻼ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ( وارد ﺻﻔﺤﻪ اﻣﻦ  IPGﺑﺎﻧﮏ ﺷﺪه
و از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﺗﮫﺎی ﻋﻀﻮ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺘﺎب ﮐﻪ دارای رﻣﺰ دوم ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و در ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و ﺷﻨﺎﺳﻪ ھﺎی وارﯾﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺎپ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .
در ﺿﻤﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻈﺮات ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺧﻮدﺗﺎن را در ھﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ رﺳﯿﺪ ﻣﺮﻗﻮم
ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .

ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﭘﺎﯾﺎن.

