
 
 ندرویدبانک ا راهنمای موبایل

 (3.0.0)نسخه 

 مشتریان به همراه تلفن طریق از که است تجارت بانک الکترونیکی بانکداری خدمات از یکی بانک موبایل

توانید به  می موبایل بانکافزار  سازی خدمت موبایل بانک تجارت و استفاده از نرم با فعال .شود می ارائه

 مند شوید. سادگی از تمامی خدمات موبایل بانک تجارت بهره

 :شوید مند بهره زیر های قابلیت از تجارت موبایل بانک افزار نرم نصب از پس

 شتابی و تجارت هایموجودی کارت مشاهده 

 حساب گردش و مانده 

 امکان ارسال صورتحساب به ایمیل 

 و کارت تجارت شتابی از طریق حساب، کارتهای قبض پرداخت 

 یا شعبه ترین نزدیک یافتن امکان ATM 

 تجارت بانک های حساب بین وجه انتقال 

 تجارت بانک های حساب بینشناسه دار  وجه انتقال 

 ت تجارت به کارت های عضو شتابانتقال وجه کار 

  در بستر اینترنت( و ساتنا پایابین بانکی انتقال وجه( 

 از طریق و تالیا  رایتل ،ایرانسل اول، همراه هایو یا خرید شارژ سیمکارت کارتسیممستقیم  ژشار

 و تجارت شتابی حسابها و کارتهای

 پیگیری چک 

 نیکوکاری 

 تجارت مسدود کردن حساب و یا کارت 

aking
Typewriter
AndroidZoom.ir



 ها و کارت های مبدأ حساب مدیریت 

 مدیریت حساب ها، کدهای شبا و کارت های مقصد 

 

 

  



 راهنمای نصب

 از طریق مارکت کندو  .1

ابتدا مارکت کندو را در گوشی خود نصب کنید. برای اینکار باید گوشی شما به اینترنت وصل باشد. در 

بروید و برنامه کندو را دریافت و نصب کنید. سپس در کندو، برنامه موبایل  کندومرورگر گوشی به سایت 

 بانک تجارت را جستجو کرده و آنرا نصب کنید. 

 .مزیت نصب از طریق کندو به این است که کندو وجود نسخه جدید را به شما اطالع خواهد داد

 

  نصب مستقیم .2

 را نصب کنید. و آن انتقال دهیدود گوشی خ بهآخرین نسخه فایل برنامه موبایل بانک را 

 طرق زیر می توانید دریافت کنید ه آخرین نسخه فایل برنامه را ب

 دانلود از سایت بانک تجارت  

 بلوتوث در شعبه 

 

 راهنمای استفاده

پس از اجرای برنامه برای اولین بار، روندی برای راه اندازی برنامه برای شما نمایش داده می شود. در ابتدا 

. این رمز جهت افزایش امنیت دسترسی و قابل تعریف استرمز عبور برنامه توسط شما در صورت نیاز، 

استفاده از برنامه است. لذا الزم است که این رمز را بخاطر بسپارید تا در اجراهای بعدی برنامه آن را وارد 

یچ ارتباطی به رمز موبایل بانک کنید. توجه داشته باشید این رمز صرفا جهت ورود به برنامه می باشد و ه

)اس ام اس بانک( که از بانک دریافت کرده اید و برای انجام تراکنشها الزم دارید، ندارد. البته گذاشتن این 

 رمز اختیاری است.

cando.asr24.com


 

 

انتخاب کنید. بعدها می توانید این  ک و یا خودکارپیام ارتباطی خود را شامل  اینترنت، در قدم بعدی بستر

 به شرایط تغییر دهید. بنا بستر را



 

و یا کشیدن منو از سمت  با فشردن دکمه منود رمز عبور برنامه، ورو وتجارت  موبایل بانکاجرای  پس از

های مختلف آن دسترسی  و به بخش را مشاهده کرده برنامهتوانید منوی اصلی  می راست صفحه نمایش،

 پیدا کنید.



 

. شود می پرسیده یا رمز دوم کارت  بانک موبایل رمز شما از تراکنشها انجام برای برنامه، با کار حین در

 منظور به لذا. شود نمی ذخیره بانک موبایل از محلی هیچ در و وجه هیچ به رمز این که است بذکر الزم

 .باشید می رمز مجدد کردن وارد به ملزم تراکنش هر انجام برای بیشتر امنیت

واگذاری دستگاه خود به شخص دیگر، برنامه موبایل بانک را از دستگاه خود توجه : توصیه می شود قبل از 

  حذف نمایید.



 های مبدأو کارت ها مدیریت حساب

 افزودن حساب بانکی

 حسابهای اتوماتیک، بصورت باشد، کارتسیم دارای شما دستگاه اگر اجرا اولین با برنامه، نصب از عدب 

، توجه داشته باشید شد خواهد تعریف حسابها مدیریت بخش در دستگاه اصلی کارتسیم به متصل

 .شود می انجام پیامک بستر درفقط  اینکارکه 

 تپو سپس افزودن حساب را   دکمه نیست، موجود حسابهایتان لیست در که دارید حسابی اگر 

 .کنید وارد است وصل آن به نظرتان مورد حساب که را کارتیسیم شماره. کنید

 

 
  شود، پس از کارت به شما نشان داده میانتخاب دکمه تایید، پیامی مبنی بر تایید شماره سیمپس از

 .شود می ارسال ایدکرده معرفی که سیمکارتی به فعالسازی کد حاوی یامکید این شماره، پیتای

 

  کارت معرفی شده در قسمت قبل ارسال شده در قسمت بعد، کدی که از طریق پیامک برای سیم

 .کنید وارد" فعالسازی کد ورود" صفحه در رااست 



 
 دقت کنید که حسابهایی که در  شود.پس از تایید و ارسال این کد، لیست حسابهای برنامه بروز می

کارت موجود در دستگاه شما نباشد، فقط در بستر شود، اگر متصل به سیماین مرحله افزوده می

شوند و متمایز از حسابهای نشان داده می این حسابها با آیکون  اینترنت قابل استفاده است.

 شوند.نشان داده می باشد که با آیکون کارت دستگاه میمتصل به سیم

 

 توجه:

 کارتورود سیم"مت ـدر قس و ک باشدـپیام از طریقرور ـاط برنامه با سـدر صورتی که نحوه ارتب" ،

-ط با سیمـابهای مرتبـنمایید، برنامه به صورت خودکار حسرا انتخاب  "کارت جاریسیم"گزینه 

کارت و کد فعالسازی کارت شما را به لیست حسابها اضافه کرده و نیازی به وارد کردن شماره سیم

 باشد.نمی

 

 منوی حساب 



 شماره شبا 

 حساب از شماره شبا آن مطلع شوید. با تپ بر روی یک 

 حذف حساب بانکی

  توانید آن را حذف کنید. می "حذف"حساب و انتخاب گزینه با تپ بر روی یک 

 کپی شبا در حافظه موقت

  شبای توانید شماره  می "کپی شبا در حافظه موقت"با تپ بر روی یک حساب و انتخاب گزینه

 .حساب مورد نظر را درون حافظه موقت دستگاه ذخیره کنید

 ارسال از طریق پیامک

  توانید شماره حساب خود را می "ارسال از طریق پیامک"با تپ بر روی یک حساب و انتخاب گزینه 

 به صورت پیامک برای دیگران ارسال کنید. به همراه شماره شبا

 انتخاب عنوان 

 توانید برای آن عنوانی انتخاب کنید.حساب می با تپ بر روی یک 

 

 افزودن کارت

  عضو شتاب خود را به برنامه اضافه تجارتی و توانید کارت های کارت میبا تپ کردن گزینه افزودن

 کنید.

 شود، و برای این کار بعد از ورود اطالعات کارت و ثبت آن، اعتبار شماره کارت وارد شده سنجیده می

 در صورت معتبر بودن قابل استفاده می باشد.



 

 توجه:

 ی که موبایل بانک آنها قبال فعال شده باشد، قابل های تجارتدر بخش مبدا انتقال وجه ، تنها کارت

 استفاده هستند.

 های تجارتی قابل استفاده هستند.در بخش مبدا  مسدودی کارت، تنها کارت 

 

 منوی کارت

 کارتحذف 

 توانید آن را حذف کنید. می "حذف"و انتخاب گزینه  با تپ بر روی یک کارت 

 کپی در حافظه موقت



  کارت مورد نظر توانید شماره  می "کپی در حافظه موقت"و انتخاب گزینه  کارتبا تپ بر روی یک

 .را درون حافظه موقت دستگاه ذخیره کنید

 ارسال از طریق پیامک

  به  خود را کارتتوانید شماره  می "ارسال از طریق پیامک"و انتخاب گزینه  کارتبا تپ بر روی یک

 صورت پیامک برای دیگران ارسال کنید.

 اطالعات کارتتغییر 

 توانید عنوان، می "اطالعات کارت"کارت و انتخاب گزینه  با تپ بر روی یکcvv2  و تاریخ

 .انقضای کارت خود را تغییر دهید

 

 تغییر اولویت حسابها و کارتها

  انگشت خود را روی حساب یا کارت نگه دارید تا رنگ آن تغییر کند، سپس با جابجا کردن حساب

 اولویت نمایش آن را در صفحات مختلف تغییر دهید. یا کارت می توانید

  حساب و کارتی که در اولویت نخست قرار می دهید به عنوان حساب و کارت پیش فرض در

 حات مختلف نمایش داده خواهند شد.صف

 .در بخش مقصد نیز به همین منوال می توانید کارت، حساب و یا کد شبای مقصد را جابجا کنید 



 

 موبایل بانک حسابتغییر رمز 

در صفحه حسابها و کارتها با انتخاب گزینه تغییر رمز حساب، وارد صفحه ای می شوید که با انتخاب حساب 

 و ورود رمز قبلی و رمز جدید امکان تغییر رمز حساب را خواهید داشت.



 

 

 مدیریت حساب ها، کدهای شبا و کارت های مقصد

 افزودن مقصد

 می توانید به عنوان مقصد: حساب تجارت، کد شبای سایر بانک ها و یا  با تپ کردن این دکمه شما

اب، کارت به حساب به حسهر نوع کارت عضو شتاب را به برنامه اضافه کنید تا در انتقال وجه 

 از آن ها استفاده کنید. و یا ساتنا پایاکارت، 



 
 

 .با زدن دکمه تایید مقصد مورد نظر به لیست مربوطه اضافه خواهد شد 



 

 و یا کپی شماره مقصد مورد نظر می توانید روی همان  همچنین برای حذف، ویرایش عنوان و شماره

 مقصد تپ کرده و از گزینه های موجود استفاده کنید:



 

 خانه

  قابل ویرایش می  در این صفحه ویجت های پرکاربرد اضافه گردیده که با انتخاب دکمه

 باشد.



 
 تپ کرده تا گزینه های موجود ظاهر شود. برای  ی عالمت همچنین برای ویرایش هر ویجت رو

 مثال برای ویرایش میانبرها، گزینه ویرایش را انتخاب کرده و میانبرها را حذف و اضافه کنید.



 

 

 پرداخت قبض

 پرداخت قبض

 کنید انتخاب را مورد نظر کارت تجارتی و یا شتابیشماره ب یا مبدا حسا شماره ابتدا 

 تلفن  ،گاز برق، آب، قبوض روی که رقمی 22 تا 6 عددی) پرداخت شناسه و قبض شناسه سپس

 .نمایید وارد را( است شده درج ثابت و همراه



 

 

صفحه تایید پرداخت برای شما باز می شود که اگر اطالعات درست  رمز، ورود و ادامه دکمه روی بر تپ با

 .شود می انجام پرداخت عملیات"تایید"بود با تپ بر روی 



 

به منوی  زدن دکمه بازگشت گوشی،اگر در صفحه تایید اشتباهی در اطالعات وارد شده وجود داشت با 

 تا اطالعات خود را تصحیح نمایید. می شویدبرگردانده قبض پرداخت 

 



 پرداخت قبض پیامکی

خودکار اگر قبض شما به صورت پیامکی به دستتان رسیده باشد به صورت  "قبض پیامکی"با انتخاب دکمه 

 پرداخت پر شده و حساب شما پرداخت می شود.  شناسه و قبض فیلدهای مربوط به شناسه

 پرداخت قبض از طریق بارکد

  را اجرا کنیدافزار  ، بارکدخوان نرم"بارکد"با انتخاب دکمه. 

ل افزار منتق با قرار دادن بارکد روی قبض در زیر خط قرمز بارکد خوان، اطالعات پرداخت قبض به نرم

 گردد. می

 

  



 گردش حسابموجودی کارت، مانده و 

  کارت موجودیمشاهده 

  کنید مشاهدهرا  کارت مورد نظر موجودیدوم کارت،  و وارد کردن رمز با تپ بر روی عالمت .

 کارمزد کسر می شود. )غیر تجارت( توجه داشته باشید برای دریافت موجودی کارتهای شتابی

 حساب آخرین تراکنش های مشاهده

  خود و سپس تپ برروی تایید از  گردش  موبایل بانکو وارد کردن رمز  با تپ بر روی عالمت

 گردش آخر( 21گردش آخر، اینترنتی:  5)پیامکی:  مطلع می شوید. حساب اخیر خود

 

 ارسال صورتحساب به ایمیل

 با انتخاب این گزینه در صفحه موجودی/گردش، وارد صفحه زیر خواهید شد.



 

 انتخاب تاریخ ابتدا و انتها و وارد کردن ایمیلتان، تراکنش های موجود در بازه مورد نظر به ایمیل  با

 ارسال خواهند شد.

  ( 011در صورتی که گردش حساب بر اساس تعداد تراکنش را انتخاب کنید، با ورود تعداد دلخواه )تا

 د.آخرین تراکنش های حساب شما به ایمیل مورد نظر ارسال خواهد ش

 

 انتقال وجه

 انتقال وجه حساب به حساب

 شماره حساب مبدا خود را انتخاب نمایید 

 مبلغی که می خواهید به حساب دیگری منتقل نمایید وارد کنید 

  شماره مقصد از پیش معین شده را انتخاب  شماه حساب مقصد را وارد نمایید و یا با تپ بر روی

 نمایید.



  دار انجام دهید، با زدن تیک انتقال شناسه دار ، شناسه خود را وارد اگر می خواهید انتقال شناسه

 کنید.

 

  با تپ بر روی ادامه صفحه تایید انتقال وجه برای شما باز می شود که اگر اطالعات درست بود با تپ

 انتقال وجه انجام می شود. "تایید"بر روی 



 

انتقال  زدن دکمه بازگشت گوشی، به صفحهداشت اگر در صفحه تایید اشتباهی در اطالعات وارد شده وجود 

 تا اطالعات خود را تصحیح نمایید. می شویدوجه برگردانده 



 

در پایان در صورت تمایل می توانید شماره حساب مقصد را به فهرست گیرندگان اضافه کنید تا در انتقالهای 

 بعدی به حساب مذکور، به راحتی از فهرست گیرندگان انتخاب کنید.

 کارت به کارتانتقال وجه 

  دقت کنید تنها کارت های تجارتی که موبایل بانک حساب مبدا خود را انتخاب نمایید کارتشماره ،

 اصلی متصل به آن کارت، قبال فعال شده است، قابل استفاده به عنوان مبدا می باشد.

  دیگری منتقل نمایید وارد کنید کارتمبلغی که می خواهید به 

 شماره مقصد از پیش معین شده را انتخاب  مقصد را وارد نمایید و یا با تپ بر روی  شماره کارت

توجه داشته  تمامی کارت های عضو شتاب باشد. کارت تجارت و یا شماره مقصد می تواند نمایید.

باشید که اگر کارت مقصد شتابی )غیر تجارتی( باشد تراکنش فقط و فقط در بستر اینترنت قابل 

 ت و این تراکنش با کسر کارمزد همراه خواهد بود.انجام اس



 

 بایستی رمز حساب اصلی متصل به کارت مبدا را وارد کنید. با تپ بر روی ادامه 

 فحه تایید انتقال وجه برای شما باز می شود که اگر اطالعات درست بود با تپ بر ص ،در مرحله بعد

 انجام می شود.انتقال وجه و ورود رمز دوم کارت،  "تایید"روی 



 

 صفحهبه  با زدن دکمه بازگشت گوشی،اگر در صفحه تایید اشتباهی در اطالعات وارد شده وجود داشت 

 تا اطالعات خود را تصحیح نمایید. می شویدانتقال وجه برگردانده 



 

نتقالهای در پایان در صورت تمایل می توانید شماره کارت مقصد را به فهرست گیرندگان اضافه کنید تا در ا

 بعدی به کارت مذکور، به راحتی از فهرست گیرندگان انتخاب کنید.

 و ساتنا پایابین بانکی  انتقال وجه

 و ساتنا پایا بین بانکی انتقال وجه

 شماره حساب مبدا خود را انتخاب نمایید 

 مبلغی که می خواهید به حساب دیگری منتقل نمایید وارد کنید 

  مقصد از پیش معین شده را انتخاب شبا شماره  مقصد را وارد نمایید و یا با تپ بر روی  شباشماه

همچنین در صورتی که شماره شبایی قبال کپی کرده باشید که در حافظه موقت دستگاه  نمایید.

فظه را در بخش مقصد شماره شبای موجود در حا موجود باشد می توانید با تپ بر روی 

 بچسبانید.

  میلیون ریال( را انتخاب نمایید. 511میلیون ریال( یا ساتنا )تا  251نوع انتقال پایا )تا 

  تپ بر روی ادامه صفحه تایید انتقال وجه پایا برای شما باز می شود که اگر اطالعات درست بود با

 انتقال وجه انجام می شود. "تایید"با تپ بر روی 



  به  زدن دکمه بازگشت گوشی،اگر در صفحه تایید اشتباهی در اطالعات وارد شده وجود داشت با

 تا اطالعات خود را تصحیح نمایید.برگردانده می شوید پایا منوی انتقال وجه 

مقصد را به فهرست گیرندگان اضافه کنید تا در انتقالهای  شبادر پایان در صورت تمایل می توانید شماره 

 بعدی به حساب مذکور، به راحتی از فهرست گیرندگان انتخاب کنید.

 

 شارژ سیم کارت

شارژ  -2خرید کد شارژ،  -2ان پذیر است: در حال حاضر شارژ سیمکارت به دو نحو در موبایل بانک امک

 مستقیم سیمکارت

 خرید شارژ -2

 نظر خود را انتخاب نمایید.کارت تجارتی و یا شتابی مورد شماره یا ب حسامبدا  در قسمت 

 ،را  ، تالیارایتل ایرانسل، در قسمت اپراتور نوع شارژی که می خواهید بخرید شامل همراه اول

 انتخاب نمایید.

  مورد نظرتان را انتخاب نمایید.مبلغ شارژ 



 

و تپ بر روی تایید مبلغ مورد نظر از حساب شما کسر شده و کد ، رمزورود  ، "خرید شارژ"با تپ بر روی 

 شود. به شما ارسال می و سریال آن شارژ

شارژ "یا  "انجام شارژ"سیم کارت همین گوشی می خواهید می توانید با زدن دکمه  اگر شارژ را برای

ت، در صورتی که کد شارژ را صوراین غیر در ، سیم کارت موجود در گوشیتان را شارژ کنید.  "شگفت انگیز

ان شارژ شارژ مذکور را به عنو ،"استفاده شد"توانید با انتخاب گزینه ، میکنیدمیاستفاده  به نحو دیگری

یداری شده، شارژهای استفاده شده به راحتی ،ثبت نمایید تا بعد ها در لیست شارژهای خر "استفاده شده"

 قابل تفکیک از بقیه باشند.

 خرید شارژ -2

 کارت تجارتی و یا شتابی مورد نظر خود را انتخاب نمایید.شماره ب یا مبدا حسا در در قسمت 

 .مبلغ شارژ مورد نظرتان را انتخاب نمایید 



  نمایید. در صورتی که شماره بعد شماره سیمکارتی که قصد شارژ آن را دارید وارد در قسمت

موبایل در لیست مخاطبان شما قرار دارد، برای سهولت، با وارد کردن نام مخاطب می توانید 

 شماره موبایل مخاطب را انتخاب کرده و شماره مورد نظر را شارژ نمایید.

 

 

 تکانک

 این قابلیت به منظور شارژ سریع سیمکارت طراحی شده است.

 بانک وارد شدید، تنها با یک تکان دستگاه و ورود رمزافزار موبایلوانید هنگامی که به نرمتبا این قابلیت می

 ، سیمکارت خود را شارژ نمایید.حساب یا کارت

در نوار پایین  بر روی آیکون  با تپ با رفتن به صفحه شارژ سیمکارت و برای این کار کافی است،

 فرض این قابلیت را فعال کنید.و با تعریف شارژ پیش و زدن دکمۀ ادامه وارد صفحۀ زیر شدهصفحه 



 

فرض و یا غیر فعالسازی تکانک به صفحه شارژ سیمکارت مراجعه کرده، روی به منظور ویرایش شارژ پیش

 تپ کنید و گزینه ویرایش و یا غیرفعالسازی را انتخاب کنید. آیکون 

 

 اری شدهخریدهای شارژلیست 

، می توانید لیست شارژ های خریداری شده را مشاهده دکمه خرید شارژ در پایین با تپ بر روی آیکون 

 کنید.



 

خریداری کرده اید وکد شارژ بدستتان نرسیده است یا لیست خود را پاک کرده اید با زدن را اگر شارژی 

فاده کرده در صورتی که شارژ را قبال است لیست آخرین شارژهای خریداری شده را بازیابی کنید. دکمه 

 نمایان خواهد شد.مذکور در کنار شارژ   باشید، عالمت

 

 نزدیک ترین شعبه

 یافتن نزدیک ترین شعبه 

 از روی نقشه و با توجه به موقعیت جغرافیایی کنونی شما نزدیک ترین شعبه به شما نمایش داده می شود.



 

 

 نیکوکاری

 نیکوکاری

 :نیکوکاریبرای 

  نظر خود را انتخاب نمایید.ابتدا حساب یا کارت مورد 

 .مبلغ مورد نظر خود را انتخاب کرده ویا وارد نمایید 

  موسسه خیریه مورد نظر خود را انتخاب نماییددر بخش بعدی. 

  ر منتقل می شود.مبلغ مورد نظ "تایید"با تپ بر روی 



 

 

  



 سوابق تراکنش

 موبایل بانک در گوشی خود را مشاهده کنید.در این بخش می توانید سوابق تراکنشهای انجام شده با برنامه 

 

 می توانید لیست سوابق را فیلتر کنید. عالمت   روی بر با تپ

 می توانید لیست سوابق را پاک کنید. عالمت  روی بر با تپ

های موجود در لیست سوابق، جزییات مربوط به تراکنش انجام هر کدام از آیتم انتخابدر این قسمت، با 

-باشد، میانجام شده به صورت آفالین  تراکنششده نمایش داده خواهد شد. در این قسمت در صورتی که 

در صورتی که تراکنش  تراکنش مذکور را پیگیری نمایید. با تپ روی عالمت  "وضعیت"در سطر توانید 

در صورتی که انجام تراکنش با خواهد شد. نتراکنش ثبت  آن در کنار باشد، عالمتیبا موفقیت انجام شده 

حال و در صورتی که تراکنش مورد نظر در در کنار تراکنش ثبت خواهد شد   عالمت ،خطا مواجه شود

 ر تراکنش ثبت خواهد شد. ادر کنباشد، عالمت در سمت بانک برای انجام انتظار 



 

 

 مسدودی

 کردن کارت سدودم

 مورد نظر مسدود خواهد شد. کارت تجارت، با انتخاب مبدا و ورود رمز دوم کارت 

 .دقت کنید تنها کارت های تجارت در بخش مبدأ قابل انتخاب خواهند بود 

 مسدود کردن حساب

 با انتخاب این گزینه نوع مسدودی حساب از شما پرسیده خواهد شد.

 حساب مسدودی انواع

  :موبایل خدمات تنها و وارد کردن رمز موبایل بانک گزینه این انتخاب بامسدودی درگاه های نوین 

 .شد خواهد مسدود بانک اینترنت و بانک تلفن بانک،



 :خدمات ها، درگاه تمامو وارد کردن رمز موبایل بانک  گزینه این انتخاب با مسدودی کلیه درگاه ها 

 .شد خواهد مسدود حساب روی عملیات گونه هر و کارت

 .بود خواهد ممکن شعبه طریق از تنها حسابکارت یا  مسدودی گونه هر رفعتوجه: 

 مسدودی استعالم

 .کنید تپ مسدودی استعالم دکمه روی خود حساب مسدودی وضعیت از اطالع برای

 

 

 چک مدیریت

 افزودن چک

 های حساب خود را برای پیگیری از آخرین وضعیت آنها، اضافه نمایید. توانید چکمی در این قسمت

  اجباری( ب مورد نظر خود را انتخاب نمایید.شماره حسا ،قسمت حساب مبدااز( 

 .اختیاری( مبلغ چک را وارد نمایید( 



  اختیاری( وارد نمایید. "در وجه"نام گیرنده چک را در قسمت( 

  اختیاری( نمایید.تاریخ صدور و سررسید چک را وارد( 

 .اجباری( شماره سریال چک را وارد نمایید( 

  شود.ر اضافه میظ، چک مورد ن"افزودن چک"با تپ روی 

 

 پیگیری چک

 اند، پیگیری نمایید.های خود را که در قسمت قبل اضافه شدهتوانید چکدر این قسمت، می

 .چک مورد نظر خود را از لیست موجود انتخاب نمایید 



 

  توانید از آخرین وضعیت چک خود مطلع می ، با تپ روی عالمت پشت آیتم چکدر

مشخص نشده یا ناهای پاسشوید. این گزینه زمانی که وضعیت چک شما یکی از حالت

 باشد، فعال خواهد بود.

 

 تنظیمات

 کنید.انتخاب ، پیامک یا خودکار در این بخش می توانید بستر ارتباطی خود را شامل  اینترنت 

 .همچنین امکان تغییر اندازه فونت را دارید 

 های بانک تجارت )غیر از موبایلپیامک و ذخیرۀ توانید نمایشدر این بخش همچنین می-

 بانک( در سوابق تراکنش را فعال یا غیر فعال کنید.

 .امکان ذخیره موقت رمز حساب و رمز دوم کارت در این بخش تعیین می شود 

 اهید آیتم های تقویم مالی موبایل بانک هنگامی که به موعدشان در صورتی که می خو

نزدیک شدند برای شما نوتیفیکیشن ایجاد کنند گزینه نمایش نوتیفیکیشن را فعال کنید و در 

 غیر این صورت آن را غیر فعال کنید.



 باشد.دیگر قابلیت این بخش امکان تغییر رمز عبور برنامه می 

 

 قسمت مشخص شده در نوار باالی برنامه، بستر ارتباطی را تغییر دهید. بر روی تپهمچنین می توانید با 
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