ﭘﯽ ﭘﺎل ﺑﺮای ﻣﺒﺘﺪﯾﺎن ) PAYPAL
(

ﭘﯽ ﭘﺎل دﻗﯿﻘﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ :ﭘﯽ ﭘﺎل ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت "واﺳﻄﻪ ای" ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه ﺑﯿﺶ از  170ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از ﭘﯽ ﭘﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯽ ﭘﺎل در ﺳﺎل
 1998ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ آﻧﭽﻨﺎن روش راﺣﺖ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد
ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﭘﻮﻟﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  45درﺻﺪ از
ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی  eBayاز ﻃﺮﯾﻖ آن اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد .ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ روزاﻧﻪ
در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ  7000دﻻر از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯽ ﭘﺎل ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﭼﺮا ﭘﯽ ﭘﺎل اﯾﻨﻘﺪر ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ؟
ﭘﯽ ﭘﺎل ﺳﻪ ﻣﺰﯾﺖ ﺑﺰرگ دارد:
ﺑﺼﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ و
.1
اﻃﻤﯿﻨﺎن زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯽ ﭘﺎل وﺟﻮد دارد.

ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖ اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ آدرس
.2
اﯾﻤﯿﻞ ﺷﺨﺺ اﺳﺖ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری اﻓﺮاد را از دﯾﮕﺮان
.3
ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﭘﯽ ﭘﺎل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ؟
ﭘﯽ ﭘﺎل ﺑﻪ اﻓﺮاد اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﭘﻮل را ﺑﻪ آدرس اﯾﻤﯿﻞ دﯾﮕﺮان ارﺳﺎل
ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ از اﻓﺮاد ﻏﺮﯾﺒﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻧﻘﻞ و
اﻧﺘﻘﺎل ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭘﻮل ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ،اﯾﺪه آل اﺳﺖ.
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﭙﺮده ،ﭘﯽ ﭘﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ واﺳﻄﻪ ﮐﻪ ﭘﻮل را ﻧﮕﻪ ﻣﯿﺪارد
 ،ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ ،روش ﻫﺎ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺗﺠﺎری ،ﭘﯽ ﭘﺎل اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻫﺮ
دو ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﺪﺳﺖ آورده اﺳﺖ .ﭘﯽ ﭘﺎل ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯿﮑﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﺮﯾﺪاران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻮل و
ﮐﺎﻻﻫﺎی آﻧﻬﺎ در ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ :ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﺎﻏﺬﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﺎ
ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرت ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.

اﻟﺰاﻣﺎت ﭘﯽ ﭘﺎل
اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﺠﺎری ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓﻦ آوری ﺧﺎص وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ
ﺑﺘﻮان ﭘﻮل را از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯽ ﭘﺎل ارﺳﺎل ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ:
.1
.2

ﯾﮏ آدرس اﯾﻤﯿﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﯾﮏ ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﯾﺎ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ

دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﭘﯽ ﭘﺎل اﺳﺘﻔﺎده آﺳﺎﻧﯽ دارد ،ﻣﺤﺒﻮب ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻫﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺧﺮﯾﺪار ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪ ای در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﯽ ﭘﺎل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﻮل ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورد؟

ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺰار ﻣﺎﻟﯽ واﺳﻄﻪ ،ﭘﯽ ﭘﺎل ﺳﻮد ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ
ﺑﺮداﺷﺖ درﺻﺪی از ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ،
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورد.

ﭘﯽ ﭘﺎل ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاران ﮐﺎﻻ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺧﺮﯾﺪار ﯾﮏ
ﺣﺴﺎب ﭘﯽ ﭘﺎل ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﺮای ارﺳﺎل ﭘﻮل ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﻮل ارﺳﺎﻟﯽ از ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﯾﺎ
ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﯾﺎ ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﭘﯽ ﭘﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﺮای ارﺳﺎل ﭘﻮل از ﺧﺮﯾﺪاران درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﺪ.
ﭘﯽ ﭘﺎل ﯾﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ  30ﺳﻨﺘﯽ از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎ  1.9) +ﺗﺎ 2.9
درﺻﺪی( ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﭘﯽ ﭘﺎل ﻓﻘﻂ
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ از ﺷﻤﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺗﻨﻬﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن وﺟﻬﯽ از ﺧﺮﯾﺪاران درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﭘﯽ
ﭘﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻓﺮﻣﻮل اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ از آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب
درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﭘﯽ ﭘﺎل ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت از ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﭘﻮل ﺑﻪ ﯾﮏ دوﺳﺖ ﯾﺎ
ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺰﯾﻨﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ  .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﯾﺎ ﻣﻮﺟﻮدی ﭘﯽ ﭘﺎل ﺧﻮد ﺑﺮای ارﺳﺎل ﭘﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﭘﯽ ﭘﺎل ﻧﺒﺎﺷﺪ ،در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﺮای ارﺳﺎل ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  :ارﺳﺎل ﭘﺎﻧﺼﺪ دﻻر ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او
در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺳﺖ ﯾﺎ دادن  75دﻻر ﺑﻪ ﮐﻠﻮپ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﭘﯿﻨﺖ
ﺑﺎل ﺧﻮدﺗﺎن.
ﭘﯽ ﭘﺎل اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎء ﺑﺮای ارﺳﺎل ﭘﻮل ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﯾﺎ اﻋﻀﺎء
ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ )ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  2درﺻﺪ اﺿﺎﻓﻪ
ﺑﻬﺎ( .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﺧﻮد ﭘﻮل را ﺑﻪ دوﺳﺖ ﯾﺎ ﻋﻀﻮ
ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﯽ ﭘﺎل از ﺷﻤﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎء درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺟﺪول ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﯽ ﭘﺎل:
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻧﺘﻘﺎﻻت زﯾﺮ  3ﻫﺰار دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ
.1
 2.9درﺻﺪی ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ  0.3دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ.
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ  3000.01ﺗﺎ  10000دﻻر :ﻫﺰﯾﻨﻪ  2.5درﺻﺪی
.2
ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ  0.3دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ.

.3
ﺑﺎ
.4
ﺑﺎ

ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ  10000ﺗﺎ  100000دﻻر :ﻫﺰﯾﻨﻪ  2.02درﺻﺪ
اﺿﺎﻓﻪ  0.3دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ.
درﯾﺎﻓﺖ ﺑﯿﺶ از  100000دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﯽ ﭘﺎل 1.01 :درﺻﺪ
اﺿﺎﻓﻪ  0.3دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺪس ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻫﻮش ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮد را
اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﮐﻪ از ﻃﺮف ﭘﯽ ﭘﺎل ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
وارد ﻣﯿﺸﻮد را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮای ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯿﺘﻮان از ﭘﯽ ﭘﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟
ﺳﻪ اﺳﺘﻔﺎده اﺻﻠﯽ از ﭘﯽ ﭘﺎل وﺟﻮد دارد:
 .1ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺎ
ﺳﻔﺎرش ﯾﮏ ﻗﻬﻮه ﺳﺎز ﺟﺪﯾﺪ از ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﭘﯽ ﭘﺎل
ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﺧﻮد را از ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دور ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.
 .2ﺑﺮای اداﻣﻪ دادن اﺷﺘﺮاک اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ در
ﻧﺘﻔﻠﯿﮑﺲ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دﯾﮕﺮ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻫﺎی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺲ ﭘﯽ ﭘﺎل ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮب اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
از ﭘﯽ ﭘﺎل ﺑﺮای ﺧﺮوج ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﻮل از ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺎرت
اﻋﺘﺒﺎری ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
.3ﺑﺮای ارﺳﺎل ﭘﻮل ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﯾﺎ اﻋﻀﺎ ﺧﺎﻧﻮاده .ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺗﺎ
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺒﺎﻟﻎ را ﮐﻪ از دوﺳﺘﺎن ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﺑﺎز ﭘﺲ دﻫﯿﺪ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ
ﺷﻤﺎ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﻮل ﺑﺮای او ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ .
ﭘﯽ ﭘﺎل ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﺧﻮب اﺳﺖ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎی ﺻﻔﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯽ ﭘﺎل ﭼﻪ وﺟﻪ ﻣﺸﮑﻮﮐﯽ دارد؟
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺧﺪﻣﺎات اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد و ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯽ ﭘﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
 .1ﻧﺮخ ﻣﺒﺎدﻻت ارزی ﭘﯽ ﭘﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ  .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ
ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﮐﺎﻻﻫﺎ را از ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﻨﺪه

آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده اﯾﺪ ﻧﺮخ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ارزی ﮐﻪ ﭘﯽ ﭘﺎل ﺑﺎﺑﺖ
آن از ﺷﻤﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان ﺗﺮ از اﻏﻠﺐ
ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ اﺳﺖ ،ﭘﯽ ﭘﺎل ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  2درﺻﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ
ارز راﯾﺞ ﺷﻤﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
 .2ﭘﯽ ﭘﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻪ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮء رﻓﺘﺎری ﻣﺸﮑﻮک ﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﭘﯽ ﭘﺎل ﺷﻠﻮغ
را ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺴﺖ .اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯽ ﭘﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﻤﺎ
را ﻣﺴﺪود ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮد را از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﺗﺒﺮﺋﻪ
ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﭘﯽ ﭘﺎل ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺑﺴﯿﺎر
.3
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻮﺑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان دﯾﮕﺮ
ﮔﺰارش داده اﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ داﻧﺶ
ﮐﺎﻓﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻠﻔﻨﯽ ،ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﭘﯽ ﭘﺎل از ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮔﺮان ﺗﺮ اﺳﺖ:
.4
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل "اﯾﻨﺘﺮﯾﺲ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ" ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت
ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮری اﻧﺪﮐﯽ ارزان ﺗﺮ اﺳﺖ.
ﭘﯽ ﭘﺎل ﺑﻌﻠﺖ وارد ﮐﺮدن ﻣﻮارد اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ
.5
اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎء ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دﯾﺮﮐﺮد ،و
دﯾﮕﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده ﻣﻮرد
ﻣﻼﻣﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ
ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﺸﺎن
ﺳﯿﺎه ﺑﺮ روش ﻫﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯽ ﭘﺎل اﺳﺖ.

ﭘﯽ ﭘﺎل ﭼﻘﺪر اﻣﻦ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﭘﯽ ﭘﺎل ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺮ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دﯾﮕﺮی اﻣﻦ اﺳﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ  100درﺻﺪ ﺧﺎﻟﯽ از ﺧﻄﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﯽ ﭘﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ و
ﻣﻮازﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ از ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻄﺎ و
ﮐﻼه ﺑﺮداری ﻋﺎری ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻫﯿﭻ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دﯾﮕﺮی
ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد از ﭘﯽ ﭘﺎل ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .در
ﺣﻘﯿﻘﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻼه ﺑﺮداری ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯽ ﭘﺎل ﺑﺼﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺜﯽ
ﻓﻮق ﺣﺴﺎس اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ
ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﮏ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

ﭘﯽ ﭘﺎل در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻼﻫﺒﺮدارﯾﺎن و ﺳﺎرﻗﺎن ﻫﻮﯾﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
.1
ﭘﯽ ﭘﺎل ﺣﻔﺎﻇﺖ  100درﺻﺪی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز از ﺣﺴﺎب
ﺷﻤﺎ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻫﺮ ﺗﺮاﮐﻨﺸﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﯾﻤﯿﻞ دارﻧﺪه ﺣﺴﺎب ﭘﯽ ﭘﺎل
ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺮاﮐﻨﺸﯽ را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﯿﺪ  24ﺳﺎﻋﺖ
روز در  7روز ﻫﻔﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﮔﺮان دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻤﺎ را ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ  1000دﻻر از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯽ
ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺎی eBay
.2
ﭘﺎل ﺑﯿﻤﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻪ "ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺧﺮﯾﺪاران ﭘﯽ ﭘﺎﻟﯽ"
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد ،را ه دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯽ ﭘﺎل ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮدن
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﺎری ﺿﺪ ﮐﻼﻫﺒﺮداری ،اﻟﮕﻮﻫﺎی رﯾﺴﮏ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻓﻨﺎوری
.3
ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ را  24ﺳﺎﻋﺖ روز و  7روز ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺎدر
ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ و در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻮده و ﺑﻪ
از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺳﺎرﻗﺎن ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﺿﺪ ﮐﻼﻫﺒﺮداری
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﭘﯽ ﭘﺎل را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﯾﻤﻦ و ﺑﺪون رﺧﻨﻪ
ﮐﻨﻨﺪ.
.4

ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﯽ ﭘﺎل ﺧﺪﻣﺎت آن را از دﯾﮕﺮ

رﻗﺒﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﭘﯽ ﭘﺎل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﻮل را از ﺣﺴﺎب ﻣﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی "ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺎری" ﯾﺎ "ﭘﺮداﺧﺖ
آﻧﯽ" ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﯽ ﭘﺎل ﮐﺎﻣﻼ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺒﺘﺪﯾﺎن ﺑﻮده و ﻗﺎدر اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﯽ ﭘﺎل اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺗﺎ از ﮐﺎرت
.1
اﻋﺘﺒﺎری ﯾﺎ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﻧﺠﺎم
ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﻮل ارﺳﺎل ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﭘﯽ
ﭘﺎل ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ وﺟﻪ را ارﺳﺎل ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺳﭙﺲ وﺟﻮه را از ﮐﺎرت
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﺷﻤﺎ در دو روز ﮐﺎری ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺗﺘﻤﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﭘﯽ
ﭘﺎل ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ و ﻫﯿﭻ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش
وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﭘﻮل را در ﺣﺴﺎب ﭘﯽ ﭘﺎل ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از
.2

ﭘﯽ ﭘﺎل ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﭘﻮﻟﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ روش ﻣﺰﯾﺖ
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ وﻟﯽ ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از
ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﮐﺎرت ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺷﻤﺎ را آﺳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﻫﻢ ﻫﯿﭻ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.

ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﻮﺿﻮع :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﭘﻮل را از ﭘﯽ ﭘﺎل ﺧﺎرج ﮐﻨﻢ؟
ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﭘﻮل از ﭘﯽ ﭘﺎل آﺳﺎن اﺳﺖ :ﻧﻪ ﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯽ ﭘﺎل ﮐﺎرت
اﻋﺘﺒﺎری ﯾﺎ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﻤﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻧﻮع از ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت
ﺳﯿﻤﯽ ﺷﺎرژ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﻮل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻘﺎل
داده ﺷﻮد ،ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﭘﻮل دﯾﮕﺮی آن را ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ .در
اﯾﻦ زﻣﺎن ﭘﯽ ﭘﺎل ﻫﯿﭻ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻧﻘﻞ و
اﻧﺘﻘﺎﻻت ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﭘﯽ ﭘﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ  8روز ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ ﺗﺎ
ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﯽ ﭘﺎل ﺷﺮوع ﺑﮑﺎر ﮐﻨﯿﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﭘﯽ ﭘﺎل را در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎز
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ اﻋﺘﺒﺎر اوﻟﯿﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﻤﺎ
ﻗﺒﻼ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ; ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﯽ ﭘﺎل وﺻﻞ
ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت آدرس اﯾﻤﯿﻠﺘﺎن را وارد ﮐﻨﯿﺪ.

اﻟﺰاﻣﺎت
ﺷﻤﺎ ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ:
ﯾﮏ آدرس اﯾﻤﯿﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ .ﯾﮏ ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﯾﮏ
ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﯾﮑﯽ از  100ﮐﺸﻮر ﭘﯽ ﭘﺎﻟﯽ )ﺧﺎرج از
اﯾﺮان (
ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮداﺧﺖ ،ﻧﮑﺘﻪ  :1ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎرت ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری و ﺣﺴﺎب ﻫﺎی
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ را اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﻌﻨﻮان "اﺻﻠﯽ" ﺑﺤﺴﺎب ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎ ار از
ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮدﺗﺎن در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺘﻪ  :2زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﯽ ﭘﺎﻟﯽ ار ارﺳﺎل
ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﭘﯽ ﭘﺎل ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﺷﻤﺎ را در ﻋﺮض  20روز ﮐﺎری در ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﺑﺪﻫﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﻋﺘﺒﺎری در دﺳﺘﺮس ﺧﻮد
ﺗﺠﺎوز ﮐﯿﻨﺪ ،ﭘﯽ ﭘﺎل در روز ﮐﺎری دﯾﮕﺮی ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﺑﺪﻫﯽ دوﻣﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

اﻧﻮاع ﺣﺴﺎب ﭘﯽ ﭘﺎل:
اﻧﺘﺨﺎب اول :ﺣﺴﺎب ﭘﯽ ﭘﺎﻟﯽ ﺷﺨﺼﯽ
اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﭘﯽ ﭘﺎﻟﯽ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی
 eBayرا ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ وﺟﻮﻫﺎت را ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺑﺎ
ﯾﮏ آدرس اﯾﻤﯿﻞ در  55ﮐﺸﻮر و ﻧﺎﺣﯿﻪ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﭼﯿﺰی
از ﻃﺮﯾﻖ  eBayﻣﯿﻔﺮوﺷﯿﺪ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻫﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﻧﮑﺘﻪ  :ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎﯾﯽ را از دﯾﮕﺮ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﭘﯽ
ﭘﺎل ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ و ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎی ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﯾﺎ ﮐﺎرت ﻧﻘﺪی
را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﺣﺴﺎب ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد ﻧﯿﺰ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ای وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﮔﺮﭼﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در
ﻫﺮ ﻣﺎه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﯿﻨﺪ وﺟﻮد دارد .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺠﻢ
ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﺣﺴﺎب ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر
دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻧﺘﺨﺎب دو :ﺣﺴﺎب ﭘﯽ ﭘﺎﻟﯽ ﺗﺠﺎری:
اﯾﻦ ﯾﮏ رده ﺗﺠﺎری ﺑﺮای ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﭘﯽ ﭘﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ در
ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺰرگ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دارﻧﺪ ﻣﻨﻨﺎﺳﺐ
اﺳﺖ .ﺣﺴﺎب ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺠﺎری ﺧﻮد ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﯿﺪ و از اﺑﺰارﻫﺎی ﮔﺰارش ﮔﯿﺮی  eBayو ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ در
اﻧﺪازه ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﺣﺴﺎب ﻫﺎی
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﭘﯽ ﭘﺎﻟﯽ را دارﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ .در اﯾﻦ روش
ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ای ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ از ﻓﺮوش ﻫﺎ را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻠﯽ ﺧﺪﻣﺎت اﺧﺘﯿﺎری ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺧﺘﯿﺎری وﺟﻮد
دارﻧﺪ ،اﻣﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ،ﻧﮕﻪ داری و ارﺳﺎل ﭘﻮل راﯾﮕﺎن اﺳﺖ؛ ﻟﻄﻔﺎ
وب ﺳﺎﯾﺖ ﭘﯽ ﭘﺎل را ﺑﺮای ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی
اﻓﺘﺘﺎح ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﺗﺠﺎری ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب اﺻﻠﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ از ﺣﺴﺎب ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ¬ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﺗﺠﺎری ارﺗﻘﺎء دﻫﯿﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﯽ ﭘﺎل ﭘﻮل ارﺳﺎل ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦ :اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ارﺳﺎل ﯾﮏ اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮﺑﯽ ،ﭘﯽ ﭘﺎل واﻗﻌﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﻮد را ﺑﻪ آن اﻧﺪازه
ای ﮐﻪ از آن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود آﺳﺎن و ﺳﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﻏﻠﺐ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی  :eBayاﻏﻠﺐ ﺣﺮاج ﻫﺎی ای ﺑﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺮ روی
ﺻﻔﺤﻪ ای ﺑﯽ در ﺳﻮاﻻت دارای ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ "ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ" ﯾﺎ
"ارﺳﺎل ﭘﺮداﺧﺖ" ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﭘﯽ ﭘﺎل
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﺮاج را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﻏﻠﺐ ﭘﯽ ﭘﺎل ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت  S&Hرا ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻻزم اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ وارد ﺷﺪن ﺑﺎ آدرس
اﯾﻤﯿﻞ و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﭘﯽ ﭘﺎل ﺧﻮدﺗﺎن و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدن ﺻﺤﺖ آدرس ﺧﺮﯾﺪ و
ﻣﻨﺒﻊ وﺟﻮﻫﺎت اوﻟﯿﻪ ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻧﮑﺎت اﺿﺎﻓﯽ را ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﻨﺪه
)ﺑﺮای ﻣﺜﺎل "ﻟﻄﻔﺎ آدرس ﭘﺴﺘﯽ ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ"( ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻓﺰود و
ﻧﻘﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﯾﮏ اﯾﻤﻞ ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ/اﻋﺘﺒﺎری در ﻋﺮض دو روز
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺷﻤﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﭘﻮل را ﺑﻪ آدرس اﯾﻤﯿﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺷﺨﺼﯽ ﭘﻮل ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ  paypal.comرﻓﺘﻪ و ﺑﺮ
روی "ارﺳﺎل ﭘﻮل" ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺧﻮدﺗﺎن وارد
ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ و ﺳﭙﺲ آدرس اﯾﻤﯿﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه را در ﻓﺮم "ارﺳﺎل ﭘﻮل"
وارد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻓﺰودن ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮاﻫﯿﺪ
داﺷﺖ اﻣﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮ راﺳﺖ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺧﺮﯾﺪار ﭘﻨﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و وﯾﺮاﯾﺶ ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﻠﯿﻪ

ﺣﻘﻮق

اﯾﻦ

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺘﻌﻠﻖ

ﻗﻘﻨﻮس
ﺑﻪ

ﺷﺮﮐﺖ

ﻗﻘﻨﻮس

ﺗﺠﺎرت

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ

ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ

 .ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﭙﯽ ﺑﺮدار از اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ

