
 :فرآیند پرداخت اینترنتی 

مدیران سایت های اینترنتی با بانک ها قراردادی می بندند و به این ترتیب پول با همکاری بانک از طریق 

 .اینترنت از حساب مشتری به حساب مدیر سایت واریز می شود

سرویس سایت مورد نظر خود می توانید پول آن را به صورت به این ترتیب شما پس از اطمینان از کاال یا 

 .آنالین پرداخت نمایید

 :پارامتر های الزم برای خرید اینترنتی 

 پارامتر کارت بانکی از شما پرسیده می شود: 4در هنگام خرید اینترنتی 

  شده استرقمی می باشد که بر روی کارت درج  61تا  61شماره کارت یک شماره ی :  شماره کارت -

 (ATM) می توانید با مراجعه به هر یک از پایانه های خودپرداز بانک:  رمز خرید اینترنتی یا رمز دوم - 

  . خود به روش ذیل اقدام نموده و رمز اینترنتی کارت خود را دریافت نمایید

  انتخاب پس از ورود کارت خود در پایانه های خودپرداز بانک و وارد نمودن رمز کارت نسبت به

 . گزینه " تغییر رمز " اقدام فرمائید

 گزینه " تغییر رمز اینترنتی " را انتخاب نمایید . 

  رقم وارد و مجدداً طبق فرمان سیستم ، رمز را تکرار  1رمزاینترنتی موردنظر خود را حداقل در

 .نمایید

 پس از انجام موفقیت آمیز عملیات ، رمز اینترنتی شما فعال میشود. 

 

 

 

 

 

 

 

             (2)        (6) 



شماره شناسایی دوم مشتری می باشد که دارای سه یا  CVV2 کد:  (CVV2)  کد اعتبار سنجی دوم -

 چهار رقم است .

  تاریخ انقضاء -

 

   0505 فروشگاه خرید اینترنتی محصوالت 

 انتخاب کاال و اضافه نمودن به سبد خرید  :  گام اول

سپس با زدن کلید افزودن به سبد خرید .اول محصول مورد نظر خود را انتخاب نمایید در مرحله 

محصول فوق در سبد شما اضافه می شود چنانچه فقط قصد خرید همان محصول را دارید باید 

کلید ادامه  دارید باید ت دیگر را نیزکلید تکمیل خرید را انتخاب نمایید و اگر قصد خرید محصوال

 .خرید را انتخاب نمایید و به ادامه انتخاب محصوالت بپردازید

 :درا به این امر راهنمایی می نمای ویر زیر شمااتص

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تکمیل اطالعات خرید  : دومگام 

 در مرحله دوم محصول مورد نظر خود را از نظر نوع و تعداد چک نمائید .  

سپس در قسمت پایین صفحه ، اطالعات شخصی خود را تکمیل نمایید و با انتخاب   

 .کنید کلیک         بر روی کلید           

 

 



 تکمیل اطالعات بانکی  : سوم گام

 .در این مرحله به صورت زیر اطالعات کارت خود را وارد نمایید 

 . رقم روی کارت مانند تصویر زیر 61وارد کردن 

 

  

 وارد کردن رمز اینترنتی )رمز دوم کارت( خود ،  

 .باشدمی این رمز از طریق دستگاه های عابر بانک قابل دریافت 

 

 

 رقمی که به صورت کوچک روی کارت 4یا  3، شماره  CVV2  وارد کردن کد اعتبار سنجی یا همان 

 .یا پشت کارت عابر بانک شما نوشته شده است

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 . وارد کردن تاریخ انقضای کارت خود که روی کارت شما نوشته شده است 

  

 

  

 با زدن دکمه پرداخت فرایند خرید شما تکمیل میگردد. 

 

 

 

  



 راهنماي خريد واحد سهمي موسسه اندوخته شاهد 

شما در صورت دارا بودن كارت فعال بانكهاي عضو شتاب و دانستن رمز دوم كارت خود مي توانید جهت 

 خرید واحد سهمی به صورت آنالین از طریق سایت شرکت اقدام نمایید. 

 :مراحل خرید در تصاویر زیر نمایش داده می شود

را در مرورگر اینترنتی وارد  www.zakhireh.co.irابتدا آدرس اینترنتی سایت شرکت ذخیره شاهد  

 نمایید و وارد صفحه اصلی سایت شوید. 

 .را انتخاب نمایید"ورود به پرتال اعضا"از قسمت سمت چپ صفحه آیکون 

 

 

 

قسمت درج با انتخاب این آیکون صفحه زیر نمایش داده می شود. شما می بایست کدملی خود را در این 

 :نمایید

 

 

 

 

 



مواجه شويد مي " كد ملي شما در سیستم يافت نشد"در صورتی که پس از وارد نمودن کد ملی با پیغام 

بايست با همراه داشتن مدارک شناسایی خود به یکی از دفاتر بنیاد شهید مراجعه نمایید؛ در غیر 

  :شودصورت با انتخاب دکمه ورود، صفحه زیر برای شما باز می  اين

 .را انتخاب نمایید" خرید از محل واریز"از منوهای موجود گزینه  

 

 :اکنون وارد صفحه بعد می شوید

 

با انتخاب این دکمه  .و دکمه محاسبه را انتخاب نمایید  بلغ مورد نظر را در قسمت مبلغ درخواستی وارد

در صورت موافقت می بایست با ريز محاسبات خريد براي شما نمايش داده مي شود. پس از مطالعه آن 



كلیك نمودن در كادر پايین جدول محاسبات،فرآیند خرید را تایید و در آخر، گزینه پرداخت را در انتهاي صفحه 

 :انتخاب کنید. با انتخاب این گزینه به صفحه بانک منتقل می شوید

 

 

انتخاب نمایید. پس از این مرحله مشخصات کارت خود را در محل های مربوطه وارد و دکمه پرداخت را 

 :صفحه رسید پرداخت برای شما باز می شود

 

 

 

 

 

 

 .کنید در این صفحه اطالعات واریزی خود را مشاهده می

به منظور كامل شدن فرآيند خريد حتماً در اين صفحه گزينه تكمیل خريد را انتخاب نمايید در اين صورت 

 كه مي توانید شماره پیگیري را براي خود يادداشت فرمائیدصفحه زير براي شما نمايش داده مي شود 

 



 راهنمای خرید بلیط هواپیما از  British airways: 

در ابتدا به سایت این  British Airways از ایرالین به منظور خرید بلیط هواپیما

 .مراجعه نمایید  http://www.britishairways.com/travel/home/public/en_gb  ایرالین

های واردشده علیه کشور عزیزمان تنها  الزم به ذکر است خرید بلیط هواپیما از این ایرالین به دلیل تحریم

 .مقدور می باشدبرای سفرهای خارجی 

 

 در ابتدا در ورود سایت کشور و زبان سایت را انتخاب نمایید:

 



 .توانید جستجو کنید شده اطالعات بلیط هواپیما خود را می در کادر مشخص

From : ابتدا کشور مبدأ پرواز را انتخاب نمایید. 

 .انتخاب نماییدپس از اینکه مبدأ پرواز را مشخص کردید در قسمت پایین شهر مبدأ را 

 Returned  :بر روی تیک در صورتی که قصد خرید بلیط دو طرفه را دارید returned  کنیدکلیک 

One-Way  :این قسمت را عالمت بزنید در صورتی که قصد خرید بلیط یک طرفه را دارید. 

Multi-city/stopovers    :سمت کلیک اگر قصد دریافت بلیط به چند مقصد را دارید بر روی این ق

 .کنید و تاریخ و مقصدهای خود را مشخص نمایید

To   :مقصد پرواز 

Flight class   :کالس پرواز خود را مشخص نمایید. 

Ticket type   :نوع انتخاب نمایید ۲توانید بر  در این قسمت جستجو بلیط خود را می. 

 Lowest Price :ترین قیمت پایین 

  Flexible  :دهد تا بتوانید  اطراف تاریخی که انتخاب نمودید را نمایش می قیمت بازه چند روز

 .بهترین انتخاب را انجام دهید

 .تعداد مسافرین را بر اساس شرایط سنی که دارند وارد نمایید

 



های موجود با توجه به زمان، قیمت و مشخصات کالس پرواز نشان داده  در این صفحه قیمت بلیط

 .شود می

 OUTbound Flight   :های موجود در فرودگاه مبدأ بلیط 

Inbound flight   :های موجود در فرودگاه مقصد بلیط 

کلیک  Continue بلیط مورد نظر خود را در هر بخش عالمت بزنید و جهت دریافت بلیط بر روی

 .نمایید

 

 change شود و در صورت تمایل بر روی طالعات پرواز شما جهت بررسی در این قسمت نشان داده می

flights کلیک نمایید تا بلیط خود را تغییر دهید. 

 



 continue پس از بررسی کامل اطالعات پرواز بر روی تأیید اطالعات پرواز مانند تصویر عالمت زده و بر روی

 .کلیک نمایید

 

 شود اطالعات را دقیق مطابق پاسپورت و شماره تماس را وارد این قسمت مخصوص اطالعات مسافر می

 .نمایید

 .کلیک نمایید continue و بر روی

 .شوید در این صفحه وارد مرحله پرداخت می

 .الزم است تا در ابتدا مشخصات بلیط خود را دقیق بررسی نمایید و از صحت اطالعات مطمئن شوید

 



 .شده را وارد نمایید در پایین صفحه جهت پرداخت بلیط، اطالعات خواسته

 

 :Payment card Number  رقمی ۶۱شماره کارت 

 :Expiry dateتاریخ انقضا کارت 

 :Security numberکد Cvv2 

 :Bulling addressاطالعات billing address 

 .تمامی اطالعات توسط تیم ارزان سفر برای شما ارسال خواهد شد

انجام و بلیط شما  کلیک نمایید تا پرداخت شما BOOK And Pay اطالعات را وارد کرده سپس بر روی

 .خریداری شود

 

 

 



 مشکالت احتمالی پرداخت اینترنتی 

سیستم پرداخت اینترنتی توسط بانک های عامل به گونه ای طراحی شده است که هم ایمن باشد و 

هم ساده و کمترین نیاز به راهنمایی را برای خریدار ایجاد نماید. اما با این وجود برخی اوقات ممکن است 

 .هنگام خرید اینترنتی به وقوع بپیوندد مسائلی در

 .مثالً ممکن است در هنگام پرداخت شبکه بانکی قطع شود و پرداخت ناموفق انجام شود

معموالً بدترین حالتی که ممکن است به وقوع بپیوندد این است که پول از حساب شما کسر شود، ولی 

حالت معموالً پول شما در حساب های حد  به حساب فروشنده واریز نشود. اما نگران نباشید. در این

 .واسط بانک است

ساعت پول به حسابتان برگشت  48نهایتاً خود بانک می باید مغایرت ها را رفع کند. منتظر بمانید و اگر تا 

نخورد، آنگاه با پشتیبانی سایت فروشنده و یا بانک عامل پرداخت اینترنتی تماس بگیرید تا مغایرت برطرف 

 .شود

 


