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 بِ ًام خذا

 اٍلیِ عرضِ آفالیي خریذ ی ًحَُ

بیاى ضذ دارای سَد هی باضذ ٍ در یک ساعت هطخص هقالِ عرضِ اٍلیِ عرضِ ی اٍلیِ ّواًغَر کِ در 

هی ضَد کِ بایذ در آى زهاى اکاًت ضوا دارای اعتبار باضذ ٍ ایٌترًت ضوا فعال باضذ ٍ ضوٌاً ترافیک عرضِ 

سایت ّن کن باضذ تا بتَاًیذ سْام را تْیِ بفرهاییذ کِ ایي خَد یک دردسر هی باضذ ٍ بعضا افراد زیادی از 

ُ حل ایي هعضل را بیاى هی کٌین کِ عرضِ سْام اٍلیِ کِ هعوَالً سَد دُ ّن است جا هی هاًٌذ در اداهِ را

 .در ٍاقع ّواى عرضِ آفالیي است

 عرضِ آفالیي سْام عرضِ اٍلیِ

هٌظَر ایي ًیست کِ ضوا ایٌترًت ًذاضتِ باضیذ ٍ بذٍى ایٌترًت سْام خریذاری  آفالیي عرضِ سْام اٍلیِ

است دیگر قرار ًیست در  کٌیذ هٌظَر ایي است کِ در ساعت عرضِ اٍلیِ ًیاز ًیست ضوا کاری کٌیذ ، جالب

 .یک ساعت هطخص ضوا آًالیي ضَیذ ٍ یک کار هطخص با کلی پیص ًیاز را اًجاد دّیذ

در عرضِ ی آفالیي سْام کل فرآیٌذ هربَط بِ تقاضا ٍ ثبت سْام را در یک یا دٍ رٍز قبل هی تَاًیذ اًجام 

 هْن ًیست چِ ساعتی عرضِ آفالیي دّیذ یا اصالً در ساعتی غیر از ساعت اداری یا در ًیوِ ی ضب ٍ اصالً

پس بِ صَرت کلی عرضِ ی آفالیي هعوَالً دٍ رٍز قبل از ارائِ عوَهی رٍی اکاًت افراد .را تقاضا هی دّیذ 

 .قراردارد ٍ هی تَاًٌذ بِ صَرتی کِ در زیر تَضیح هی دّین خریذ آفالیي را اًجام دٌّذ

 هراحل خریذعرضِ ی اٍلیِ بِ صَرت آفالیي

ُ اٍل بایذ حتوا بِ ایي ًکتِ تَجِ داضتِ باضیذ کِ هیساى اعتبار ضوا در سایت بِ اًذازُ درخَاست در هرحل

هیساى عرضِ ی اٍلیِ ضوا باضذ یا در غیر ایٌصَرت هبلغ هَرد ًظر را ضارش کٌیذ یعٌی اعتبارتَى بِ اًذازُ 

 : بِ صَرت تصَیر زیر است( ساهاًِ اکسیر باًک کطاٍرزی)کافی باضذ ٍ ٍ در اداهِ ٍارد اکاًت کِ ضذیذ
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بعذ از کلیک رٍی دکوِ عرضِ اٍلیِ کِ با فلص ًطاى دادُ ضذُ است ٍارد صفحِ ای دیگر هی ضَیذ کِ در 

 .زیر هطاّذُ هی کٌیذ
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کِ )در ایي صفحِ سقف خریذی کِ ضوا هی تَاًیذ اًجام دّیذ را هطاّذُ هی کٌیذ ٍ در زیر قیوت سفارش 

ٍ تیک با ضرایظ سفارش آفالیي هَافقن را  (کِ ضوا ٍارد هی کٌیذ)ٍ تعذاد سفارش( کٌیذضوا ٍارد هی 

هیسًیذ ٍ در اًتْا دکوِ ی سفارش آفالیي را هیسًیذ ٍ در صَرت عذم ٍجَد هطکل ثبت ضوا صَرت هی 

ر دقت کٌیذ کِ اعالعات را صحیح ٍارد کٌیذ د. گیرد ٍ در زیر بِ صَرت ضکل فَق ًوایص دادُ هی ضَد 

 .سوت راست صفحِ ّن اعالعاتی در هَرد سْام فَق ارائِ ضذُ است


