راهنمای مراحل ثبت نام طرح پیوند ایرانی
-

ابتدا وارد سایت  Refah.irشده و با کلیک روی بنر طرح پیوند ایرانی ( 10هزار فقره تسهیالت  24میلیون تومانی) وارد صفحه
ذیل شوید( .تصویر شماره یک)

-

اگر قبال ثبت نام نکرده اید در صفحه اصلی از طریق قسمت "ثبت نام" وارد صفحه ثبت نام شوید.

کلیک نماید

تصویر شماره یک

-

در این قسمت صفحه ای پیش روی شما باز می شود (تصویر شماره دو).

-

اطالعات خود را شامل ،نام ،نام خانوادگی ،شماره همراه و کد ملی به طور کامل و با دقت وارد نمایید.

-

پس از تکمیل بر روی قسمت "ثبت نام" کلیک نمایید.

-

دقت نمایید شماره موبایلی که ثبت می نمایید قبال ثبت نشده باشد ،در غیر این صورت با پیغام "شماره موبایل قبال ثبت شده
است" مواجه می شوید.

-

پس از طی مراحل فوق ،پیامکی حاوی کلمه عبور برای شما ارسال می گردد.

-

از این پس می توانید برای هربار ورود خود به طرح پیوند ایرانی از این کلمه عبور استفاده نمایید.

اطالعات را وارد نمایید
پس از تکمیل کلیک نماید

تصویر شماره دو

-

پس از انجام مراحل فوق برای وارد شدن به طرح پیوند ایرانی می بایست بر روی قسمت "ورود" کلیک نمایید.

(تصویر شماره سه)

کلیک نماید

تصویر شماره سه

-

در این مرحله شماره همراهی را که هنگام ثبت نام در سایت ثبت و کلمه عبوری را که برای شما پیامک شده است وارد نموده و روی
قسمت "ورود" کلیک نمایید( .تصویر شماره چهار)

اطالعات را وارد نمایید.

کلیک نماید

تصویر شماره چهار

-

در صورت فراموشی رمز عبور ،روی قسمت "رمز عبور خود را فراموش کرده ام" کلیک نمایید( .تصویر شماره پنج)

کلیک نماید

تصویر شماره پنج

-

صفحه ای باز می شود.

-

در این صفحه شماره همراهی را که هنگام ثبت نام در سایت ثبت نموده اید وارد نمایید( .تصویر شماره شش)

-

روی قسمت "ارسال رمز عبور" کلیک نمایید.

-

پیامکی حاوی کلمه عبور برای شما ارسال خواهد شد.

-

از این پس می توانید برای هربار ورود خود به طرح پیوند ایرانی از این کلمه عبور استفاده نمایید.

شماره همراه را وارد نمایید
کلیک نماید

تصویر شماره شش

-

برای ورود به طرح پیوند ایرانی ،شما باید طبق مراحل تصویر شماره چهار به سایت وارد شده و سپس روی قسمت "شرایط کمپین" کلیک
نمایید( .تصویر شماره هفت)

-

کلیه شرایط شرکت در طرح پیوند ایرانی و ضوابط اولیه دریافت تسهیالت در این قسمت برای مطالعه ،پذیرش و تایید توسط شما ،نمایش
داده می شود.

کلیک
نماید

تصویر شماره هفت

-

در این مرحله روی قسمت "شروع کمپین" کلیک نموده و وارد صفحه اصلی شرایط طرح پیوند ایرانی می شوید( .تصویر شماره هشت)

کلیک نماید

تصویر شماره هشت

-

در این مرحله شرایط و ضوابط اولیه شرکت در طرح پیوند ایرانی و ضوابط اولیه دریافت تسهیالت را مشاهده می کنید( .تصویر شماره نه)

-

شما می بایست مطالب این صفحه را با دقت مطالعه نمایید.

-

در صورت پذیرش ،تیک مربوط به "شرایط ثبت نام را قبول دارم" را بزنید.

-

پس از آن بر روی قسمت "مرحله بعد" کلیک نمایید.

تیک بزنید.
کلیک نماید

تصویر شماره نه

-

در این مرحله به قسمت انتخاب محصوالت وارد می شوید( .تصویر شماره ده)

-

شما می توانید از هر دسته از محصوالت "یخچال ،لباسشویی ،اجاق گاز ،ظرفشویی ،تلویزیون و جاروبرقی" حداکثر  2کاال و برای دسته
محصوالت "فرش و سایر کاال ها" بدون محدودیت ،کاال انتخاب نمایید.

تصویر شماره ده

-

پس از انتخاب کاال ،سبد خرید شما تکمیل می گردد.

-

دقت نمایید سبد خرید شما حتما می بایستی بیشتر از  24میلیون تومان باشد در غیر این صورت با زدن کلید "تایید نهایی" با پیغام خطا
مواجه خواهید شد( .تصویر شماره یازده)

تصویر شماره یازده

-

پس از انتخاب کاال با جمع کل بیشتر از  24میلیون تومان ،در این مرحله می بایست سبد خرید را تایید نمایید( .تصویر شماره دوازده)

-

قبل از تایید نهایی حتما سبد خرید انتخابی خود را مجددا بررسی نمایید.

سبد کاال را بررسی و در صورت تایید کلیک نماید.

تصویر شماره دوزاده

-

پس از تایید نهایی سبد خرید ،به صفحه پیش پرداخت وارد خواهید شد( .تصویر شماره سیزده)

-

در این صفحه موفقیت آمیز بودن ثبت سفارش به شما اعالم می گردد و می بایست برای تکمیل خرید مبلغ علی الحساب واریز نمایید.

تصویر شماره سیزده

-

در مرحله "پرداخت پیش پرداخت" ابتدا می بایست "استان ،شهر ،آدرس و نام و نام خانوادگی تحویل گیرنده ( 3نفر)" را وارد نموده و همچنین
"نزدیک ترین فروشگاه و بانک عامل" مورد نظر خود را انتخاب نمایید( .تصویر شماره چهارده)

-

سپس بر روی قسمت "پرداخت" کلیک نمایید.

-

در ادامه پیغام ثبت جزئیات سفارش و انتقال به درگاه بانکی نمایش داده می شود.

-

با تایید آن به صفحه درگاه بانکی منتقل خواهید شد.

-

شما می بایست نسبت به واریز مبلغ  5میلیون ریال به صورت علی الحساب اقدام نمایید.

در آخر

ابتدا اطالعات را
وارد نمایید

برروی تایید
کلیک نمایید.

سپس کلیک نماید

تصویر شماره چهارده

-

توجه داشته باشید پیش از انتخاب کاال حتما به قسمت "سواالت متداول" سایت رفته و مطالب آن را به دقت مطالعه نمایید.

-

همچنین شرایط اولیه دریافت تسهیالت در قسمت "شرایط کمپین" قرار داده شده که می بایستی توسط شما به دقت مطالعه شده و تایید
گردد.

