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 مقدمه 

 رژ مستقیمشا درخواست ارسال چگونگی و دهد می شرح را نوین راهکارهای وبسرویس از استفاده نحوه مستند این

(TopUp) قبوض داختپر ، رایتل و تالیا ایرانسل، اول، همراه اپراتورهای شارژ کارت دریافت نحوه همچنین و 

 .کند می یانب را ویروس آنتی پین دریافت ، ... و مایکروسافت پلی، گوگل آیتونز، کارت گیفت دریافت خدماتی،

 

 

 

 واژگان

ز ا و است کرده دریافت نوین راهکارهای سایت از را شارژ فروش نمایندگی که شخصی  نماینده: .1

 .می نماید استفاده وبسرویس

ازای  به و است نموده شارژ نوین راهکارهای سایت در خود کاربری حساب در نماینده که مبلغی: اعتبار .2

 .می شود کاسته اعتبار این از درخواست هر

 خدمت درخواست به مربوط عملیات: عملیات .3
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 سیستم فنی اطالعات

 ویسوبسر شناسه (WebserviceId) :نوین  راهکارهای سایت پنل در نماینده که یکتایی شناسه

 پارامتر نای جنس می کند، ارسال هویت احراز اطالعات عنوان به درخواست هر ازای به و کند می دریافت

 کاراکتر 36 طول با RFC مطابق که بودهUUID (Universally Unique Identifier)    عنو از

 .می باشد

 وضعیت (Status) : شود می مشخص 1 شماره جدول مطابق که درخواست هر وضعیت. 

 عملیات  شماره (TranId): پیگیری جهت و باشد می راهکارهای نوین در شده ثبت عملیات شماره 

 .دارد کاربرد

 ( شماره درخواستReqId:)  کاراکتر است که شناسه درخواست مشتری  32یک رشته با طول حداکثر

 است و باید یکتا باشد.

 

 

 سامانه به یدسترس نحوه

 :ییدنما استفاده زیر آدرس از باید سرویس وب از جهت استفاده

 آدرس توضیحات

 WSDL https://www.novinways.com/services/ChargeBox/wsdlآدرس 
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 مستقیم شارژ درخواست یندفرا
ReCharge ( 

'Auth' => array('WebserviceId' => '', 'WebservicePassword' => ''), 

'Amount' => 2000, 

'Type' => 'MTN', 

'Account' => '0936', 

'ReqId' => 111 

) 

 .باشند می زیر شرح به ReCharge متد ورودی مترهایاپار
 

 شرح اجباری نوع نام

Auth ArrayOfString سرویس وب هویت احراز اطالعات بله 

Amount Integer بله 

 مانتو 50000 تا تومان 500 از شارژ مبلغ رایتل و ایرانسل اپراتورهای برای

 . شود می پذیرفته

 مانتو 20000 و 10000 ، 5000 ، 2000 ، 1000 مبالغ اول همراه اپراتور برای

 .باشدمی  قبول قابل

Type String بله 

:MTN ایرانسل معمولی شارژ :MTN!           انگیزایرانسل شگفت شارژ 

:MTN#ایرانسل دائمی خط شارژ :WiMax       ایرانسلس وایمک شارژ 

:RTLرایتل                                  :RTL!لرایت شورانگیز شارژ 

:MCI اول همراه شارژ 

Account Integer دارید را آن شارژ قصد که همراهی تلفن شماره بله. 

ReqId String بله 
 کنید می ذخیره تان درسیستم شما که استیکتا  ای شماره درخواست، شماره

 چهچنان تا نمایید می ارسال به وبسرویس شماره با همان را شارژ درخواست و

 .شود اقدام پیگیری به شماره نسبت این طریق از آمد پیش مشکلی

Company 
Name 

String گردد می درج ایرانسل شارژ از پس ارسالی پیامک در فقط که است نامی این خیر. 

 

 .باشند می زیر شرح به شود می داده برگشت ReCharge متد توسط که مقادیری
 

 شرح نوع نام

Status Integer  شود.مشخص می  1باز می گردد، در غیر اینصورت مطابق جدول ضمیمه  1000در صورت موفقیت مقدار 

TranId Integer  می باشد. نوین ویزشماره عملیات ثبت شده در 

 

ه معنی وضعیت موفق در این متد به معنی انجام موفقیت آمیز شارژ درخواستی نمی باشد بلکه ب تذکر مهم:

ر از متد پذیرش موفقیت آمیز درخواست شما است. حتماً برای استعالم شارژ شدن و یا عدم شارژ خط مورد نظ

در فرایند  استفاده نمایید. همچنین ممکن است CheckChargeByRequestIdو یا  CheckChargeهای 

 (نتورکی به دالیل مختلف سیستمی و یا)و ...  Timeoutدرخواست شارژ با خطاهای پیش بینی نشده ای مانند 

ر چنین ما درخواست شما پذیرفته شده باشد که دامواجه شوید که وضعیت درخواست به شما برگردانده نشود 

اطمینان حاصل  از پذیرش درخواست خود توسط سیستم مواردی نیز حتماً باید از دو متد مذکور استفاده نمایید تا

 نمایید.
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 با شماره عملیات نوین ویز فرایند بررسی وضعیت شارژ مستقیم 

 
CheckCharge ( 

'Auth' => array('WebserviceId' => '', 'WebservicePassword' => ''), 

'TranId' => 111, 

) 

 .باشند می زیر شرح به CheckCharge متد ورودی مترهایاپار

 

 شرح اجباری نوع نام
Auth ArrayOfString اطالعات احراز هویت وب سرویس بله 

TranId Integer می باشد. نوین ویزشماره عملیات ثبت شده در  بله 

 
 .باشند می زیر شرح به شود می داده برگشت CheckCharge متد توسط که مقادیری 

 

 شرح نوع نام
Status Integer  ود.مشخص می ش 1باز می گردد، در غیر اینصورت مطابق جدول ضمیمه  1000موفقیت مقدار در صورت 

TranStatus Integer 
فقیت به معنای مو 100به معنی قرار گرفتن درخواست شما در صف پردازش شارژ می باشد، کد  90کد 

 عملیات است.آمیز بودن عملیات شارژ است و دریافت کد های دیگر به معنی ناموفق بودن 

 

 توجه: 
زمانی که مقدار  ثانیه ای و تا 3الی  2بهتر است این متد را بالفاصله پس از درخواست شارژ، با وقفه های  -

TranStatus  باشد، استفاده نمایید. 90کدی غیر از 

 در صورت ناموفق بودن عملیات شارژ، مبلغ از اعتبار حساب کاربری شما کسر نمی گردد. -
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 فرایند بررسی وضعیت شارژ مستقیم با شماره درخواست

 
CheckChargeByRequestId ( 

'Auth' => array('WebserviceId' => '', 'WebservicePassword' => ''), 

'RequestId' => 111, 

) 

 .باشند می زیر شرح به CheckChargeByRequestId متد ورودی مترهایاپار

 

 شرح اجباری نوع نام
Auth ArrayOfString اطالعات احراز هویت وب سرویس بله 

RequestId Integer اعالم نمودید. نوین ویزدرخواستی که در هنگام ارسال درخواست به شماره  بله 

 
 .باشند می زیر شرح به شود می داده برگشت CheckChargeByRequestId متد توسط که مقادیری 

 

 شرح نوع نام

Status Integer 
ی ممشخص  1باز می گردد، در غیر اینصورت مطابق جدول ضمیمه  1000صورت موفقیت مقدار در 

 شود.

TranStatus Integer 
ی به معنا 100به معنی قرار گرفتن درخواست شما در صف پردازش شارژ می باشد، کد  90کد 

 ت است.عملیا موفقیت آمیز بودن عملیات شارژ است و دریافت کد های دیگر به معنی ناموفق بودن

TranId Integer  می باشد. نوین ویزشماره عملیات ثبت شده در 

 

 توجه: 
زمانی که مقدار  ثانیه ای و تا 3الی  2بهتر است این متد را بالفاصله پس از درخواست شارژ، با وقفه های  -

TranStatus  باشد، استفاده نمایید. 90کدی غیر از 

 شارژ، مبلغ از اعتبار حساب کاربری شما کسر نمی گردد.در صورت ناموفق بودن عملیات  -
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 فرایند بررسی وضعیت اپراتور شارژ مستقیم
TopUpOperatorStatus ( 

'Auth'        => array('WebserviceId' => '', 'WebservicePassword' => ''), 

‘Operator’   => ‘MTN’ 

) 

 

 زیر می باشند. شرح به TopUpOperatorStatus متد یورود یمترهااپار

 شرح اجباری نوع نام

Auth ArrayOfString اطالعات احراز هویت وب سرویس بله 

Operator String بله 
 نظر مورد اپراتور کننده مشخص که باشد می RTLو  MTN و MCI شامل

 .است

 

 .می باشند زیر شرح به شودمی  داده برگشت TopUpOperatorStatus متد توسط مقادیری که

 شرح نوع نام

Status Integer 
 1 ضمیمه جدول مطابق صورت این غیر در گردد، می باز 1000 مقدار موفقیت درصورت

 .می شود مشخص

OperatorStatus Integer 

 .کند می مشخص را اپراتور وضعیت که گرداند برمی عدد یک فیلد این

 .است مستقیم شارژ اپراتور نبودن دسترس در معنی به صفر( 0) عدد

 .می باشد مستقیم شارژ اپراتور بودن فراخوانی قابل معنی به یک( 1عدد )
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 محصوالت خرید فرایند
BuyProduct ( 

'Auth'       => array('WebserviceId' => '', 'WebservicePassword' => ''), 

‘ProductId’ => ‘CC-MTN-1000’, 

‘Number’    => ‘1’, 

‘ReqId’      => ‘111’, 

) 

 
 

 .باشند می زیر شرح به BuyProduct متد ورودی یمترهااپار

 شرح اجباری نوع نام

Auth ArrayOfString اطالعات احراز هویت وب سرویس بله 

ProductId String بله 

 2 ضمیه جدول در که باشد می خود به مخصوص شناسه دارای محصول هر

 قیمت محصول، شناسه محصول، محصول ) نام اطالعات آخرین ست.موجود ا

 .شوید متوجه توانید می ProductsInfo متد از را آن ( وموجودی محصول

Number Integer خیر 

 نضم در کند، می اشاره دارید خرید قصد که محصوالتی تعداد به فیلد این

 دعد فرض پیش صورت به سیستم بگذارید خالی را پارامتر که این صورتی در

 .می گیرد نظر در را 1

ReqId String بله 

می  ذخیره تان درسیستم شما که است یکتا ای شماره درخواست، شماره

 تا نمایید می ارسال به وبسرویس شماره همان با درخواست خرید و کنید

 .شود اقدام پیگیری به نسبت شماره طریق این از آمد پیش مشکلی چنانچه

 

 .می باشند زیر شرح به شود می داده برگشت BuyProduct متد توسط مقادیرکه

 شرح نوع نام

Status Integer می شود مشخص 1 ضمیمه جدول مطابق اینصورت غیر در گردد، می باز 1000 مقدار موفقیت درصورت. 

TranId Integer باشد می نوین ویز در شده ثبت عملیات شماره. 

BuyInfo String باشد. می است شدهخریداری  که محصوالتی اطالعات شامل فیلد این 
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 محصوالت معرفی فرایند

 .استو ...   ویروس آنتی و کارت گیفت اینجا بسته اینترنت، در محصوالت از منظور

رخواست د اطالعات این اساس بر نماینده تا دهد می نشان نماینده به را موجود محصوالت اطالعات متد این

 .نماید صادر را محصول دریافت

 .ی گرددم ارائه نماینده به متد این توسط آن قیمت و محصول یکتای شناسه محصول، عنوان قبیل از اطالعاتی

 .می شوند رسانی روز به آنها قیمت و محصوالت تعداد شدن زیاد یا کم با اطالعات این

ProductsInfo ( 

'Auth' => array('WebserviceId' => '', 'WebservicePassword' => ''), 

) 

 .باشند می زیر شرح به ProductsInfo متد ورودی پارمترهای

 شرح اجباری نوع نام

Auth ArrayOfString سرویس وب هویت احراز اطالعات بله 

 

 .باشند می زیر شرح به شود می داده برگشت ProductsInfo متد توسط مقادیری که

 شرح نوع نام

Status Integer 
می  مشخص 1 ضمیمه جدول مطابق اینصورت غیر در گردد، می باز 1000 مقدار موفقیت درصورت

 .شود

Information String نوع پارامتراز این JSON باشد می سایت در موجود محصوالت تمامی شناسه و اطالعات شامل. 

 

 ذکر شده در خروجی این متد به تومان می باشد. مبلغ توجه:
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 اعتبار میزان بررسی فرایند
CheckCredit ( 

                'Auth' => 

                               array( 

                                             'WebserviceId' => '', 

                                             'WebservicePassword' => '' 

                                     ) 

) 

 

 .باشند می زیر شرح به CheckCredit متد ورودی مترهایاپار

 شرح اجباری نوع نام

Auth ArrayOfString سرویس وب هویت احراز اطالعات بله 

 

 

 زیر می باشند. شرح به CheckCredit متد خروجی مترهایاپار

 شرح نوع نام

Status ArrayOfString 
می  مشخص 1 ضمیمه جدول مطابق اینصورت غیر در می گردد، باز 1000 مقدار موفقیت درصورت

 .شود

Credit Decimal مبلغ موجودی به تومان 
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 قبض پرداخت فرایند

 «قبض تاطالعا بررسی «متد طریق از را پرداخت شناسه و قبض شناسه متد این از استفاده از قبل است بهتر

 سنجی نمایید. اعتبار

PayBill ( 

            'Auth'            =>  array('WebserviceId' => '', 'WebservicePassword' => ''), 

            'BillId'           =>  '54898763314598763', 

            'PaymentId'  =>  '5795138', 

            'ReqId'         =>  '111', 

) 

 زیر می باشند.  شرح به PayBill متد ورودی مترهایاپار

 شرح اجباری نوع نام
Auth ArrayOfString سرویس وب هویت احراز اطالعات بله 

BillId String قبض شناسه بله 

PaymentId Integer پرداخت شناسه بله 

ReqId String بله 

می  ذخیره تان سیستم در شما که است یکتا ای شماره درخواست، شماره

 تا می نمایید ارسال به وبسرویس شماره همان با درخواست خرید و کنید

 .شود اقدام پیگیری به نسبت این شماره طریق از آمد پیش مشکلی چنانچه

 

 زیر می باشند. شرح به می شود داده برگشت PayBill متد توسط مقادیری که

 شرح نوع نام

Status Integer 
می  مشخص 1 ضمیمه جدول مطابق اینصورت غیر در گردد، می باز 1000 مقدار موفقیت درصورت

 .شود

TranId Integer باشد می نوین ویز در شده ثبت عملیات شماره. 

BillType Integer 

 :است قبض خدماتی شرکت بیانگر زیر صورت به عددی فیلد این

 : عوارض شهرداری6   -: تلفن همراه   5   -بت   ثا: تلفن 4   -: گاز   3   -: برق   2   -: آب   1

 : جریمه راهنمایی و رانندگی9   -: سازمان مالیات   8

BillAmount Integer کند می مشخص را )تومان( قبض پرداختی مبلغ فیلد این. 

 

ی شده جهت بررسی وضعی قبض، حتماً از متد های استعالم وضعیت پرداخت قبض که در سیستم پیش بین تذکر:

 اند استفاده نمایید.
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 فرایند بررسی وضعیت پرداخت قبض با شماره عملیات

این  زا توانید می قبض پرداخت وضعیت بررسی جهت شوند، نمی پرداخت آنی صورت به قبوض اینکه به توجه با

 .نمایید استفاده متد

GetBillStatus ( 

            'Auth'       =>  array('WebserviceId' => '', 'WebservicePassword' => ''), 

            'TranId'      =>  123456 

) 

 

 .شرح زیر می باشند به GetBillStatus متد ورودی مترهایاپار

 شرح اجباری نوع نام

Auth ArrayOfString اطالعات احراز هویت وب سرویس بله 

TranId String بله 
  PayBill      متد خروجی در که قبض پرداخت برای شده ثبت تراکنش شماره

 .شود می شما اعالم به

 

 زیر می باشند. شرح به می شود داده برگشت GetBillStatus متد توسط مقادیری که

 شرح نوع نام

Status Integer 
 1 ضمیمه جدول مطابق اینصورت غیر در گردد، می باز 1000 مقدار موفقیت درصورت

 .مشخص می شود

TranStatus Integer 100 است پرداخت عدم معنی به ها کد سایر و قبض بودن شده پرداخت معنی به. 

PaymentGateway String بانکی پرداخت درگاه 

PaymentTime String پرداخت زمان و تاریخ 

RefId String بانکی پرداخت رهگیری کد 
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 فرایند بررسی وضعیت پرداخت قبض با شماره درخواست

این  زا توانید می قبض پرداخت وضعیت بررسی جهت شوند، نمی پرداخت آنی صورت به قبوض اینکه به توجه با

 .نمایید استفاده متد

GetBillStatusByRequestId ( 

            'Auth'       =>  array('WebserviceId' => '', 'WebservicePassword' => ''), 

            'RequestId'      =>  123456 

) 

 

 .شرح زیر می باشند به GetBillStatusByRequestId متد ورودی مترهایاپار

 شرح اجباری نوع نام

Auth ArrayOfString اطالعات احراز هویت وب سرویس بله 

RequestId String مودید.درخواستی که در هنگام ارسال درخواست به نوین ویز اعالم نشماره  بله 

 

 زیر می باشند. شرح به می شود داده برگشت GetBillStatusByRequestId متد توسط مقادیری که

 شرح نوع نام

Status Integer 
 1 ضمیمه جدول مطابق اینصورت غیر در گردد، می باز 1000 مقدار موفقیت درصورت

 .مشخص می شود

TranStatus Integer 100 است پرداخت عدم معنی به ها کد سایر و قبض بودن شده پرداخت معنی به. 

TranId Integer باشد می نوین ویز در شده ثبت عملیات شماره. 

PaymentGateway String بانکی پرداخت درگاه 

PaymentTime String پرداخت زمان و تاریخ 

RefId String بانکی پرداخت رهگیری کد 
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 فرایند بررسی اطالعات قبض
CheckBill ( 

'Auth'         => array('WebserviceId' => '', 'WebservicePassword' => ''), 

‘BillId’         => ‘54898763314598763’, 

‘PaymentId’ =>’5795138’ 

) 

 

 می باشند.زیر  شرح به CheckBill متد ورودی مترهایاپار

 

 شرح اجباری نوع نام
Auth ArrayOfString سرویس وب هویت احراز اطالعات بله 

BillId String قبض شناسه بله 

PaymentId Integer پرداخت شناسه بله 

 

 .باشند می زیر شرح به شود می داده برگشت CheckBill متد توسط که مقادیری

 

 شرح نوع نام

Status Integer 
 می مشخص 1 ضمیمه جدول مطابق اینصورت غیر در گردد، می باز 1000 مقدار موفقیت درصورت

 .شود

BillType Integer 

 :است قبض خدماتی شرکت بیانگر زیر صورت به عددی فیلد این

 : عوارض شهرداری6   -: تلفن همراه   5   -ابت   : تلفن ث4   -: گاز   3   -: برق   2   -: آب   1

 : جریمه راهنمایی و رانندگی9   -مالیات   : سازمان 8

BillAmount Integer کند می مشخص را )تومان( قبض پرداختی مبلغ فیلد این. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 بدست آوردن اطالعات قبض از شماره موبایل
GetCellphoneBill ( 

'Auth'        => array('WebserviceId' => '', 'WebservicePassword' => ''), 

‘Cellphone’ => ‘09120000000’, 

‘Period’       => true 

) 

 

 .می باشند زیر شرح به GetCellphoneBill متد ورودی مترهایاپار

 

 شرح اجباری نوع نام
Auth ArrayOfString سرویس وب هویت احراز اطالعات بله 

Cellphone String دائمی موبایل شماره بله 

Period Boolean بله 
 ارمقد دوره پایان قبض برای و False مقدار دوره میان قبض دریافت برای

True 
 
 

 زیر می باشند. شرح به می شود داده برگشت GetCellphoneBill متد توسط مقادیری که

 

 شرح نوع نام

Status Integer 
 می مشخص 1 ضمیمه جدول مطابق اینصورت غیر در گردد، می باز 1000 مقدار موفقیت درصورت

 .شود

BillId String قبض شناسه 

PaymentId String پرداخت شناسه 

BillType String است قبض خدماتی شرکت بیانگر فیلد این. 

Amount Integer کند می مشخص را قبض )تومان( پرداختی مبلغ فیلد این. 
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 اینترنت بسته درخواست فرایند

 
InternetRecharge ( 

'Auth'        => array('WebserviceId' => '', 'WebservicePassword' => ''), 

‘Cellphone’ => ‘09370000000’, 

‘PackageId’ => ‘IN-MTN-D-1’, 

‘ReqId’ => 1111 

) 

 

 زیر می باشند. شرح به InternetRecharge متد ورودی مترهایاپار

 

 شرح اجباری نوع نام

Auth ArrayOfString سرویس وب هویت احراز اطالعات بله 

Cellphone String موبایل شماره بله 

PackageId String بله 
 برداشت قابل محصوالت معرفی متد از که اینترنتی بسته هر یکتای شناسه

 .است

ReqId String بله 

می  ذخیره تان درسیستم شما که است یکتا ای شماره درخواست، شماره

 تا نمایید می ارسال وبسرویس به شماره همان با درخواست خرید و کنید

 .شود اقدام پیگیری به نسبت این شماره طریق از آمد پیش مشکلی چنانچه

 

به  را ها بسته تقیم که است الزم بنابراین است، متغیر ها اپراتور تعرفه بر بنا اینترنت های قیمت بسته  توجه:

 دریافت نمایید. ProductsInfo متد از مداوم صورت

 

 .زیر می باشند شرح می شود به داده برگشت InternetRecharge متد توسط مقادیری که

 

 شرح نوع نام

Status Integer 
می  مشخص 1 ضمیمه جدول مطابق اینصورت غیر در گردد، می باز 1000 مقدار موفقیت درصورت

 .شود

TranId Integer باشد می نوین ویز در شده ثبت عملیات شماره. 

 

ه معنی درخواستی نمی باشد بلکه ب بستهوضعیت موفق در این متد به معنی انجام موفقیت آمیز  تذکر مهم:

ز متد های اخط مورد نظر اطمینان از اعمال بسته بر روی پذیرش موفقیت آمیز درخواست شما است. حتماً برای 

CheckCharge  و یاCheckChargeByRequestId ر فرایند درخواست استفاده نمایید. همچنین ممکن است د

مواجه شوید  و ... )به دالیل مختلف سیستمی و یا نتورکی( Timeoutبا خطاهای پیش بینی نشده ای مانند  بسته

دی نیز حتماً که وضعیت درخواست به شما برگردانده نشود اما درخواست شما پذیرفته شده باشد که در چنین موار

 یید.باید از دو متد مذکور استفاده نمایید تا از پذیرش درخواست خود توسط سیستم اطمینان حاصل نما
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 گزارشات

خود  ابحس گردش و فروش گزارش نوین راهکارهای سایت در خود کاربری حساب به ورود با می توانند اربرانک

 نمایند. مشاهده جزئیات با را

 

 

 

 

 

 

 کدها نمونه

راهکارهای  آزمایشگاه» بخش به نوین راهکارهای سایت در بایست می اتصال کدهای نمونه دریافت جهت پذیرندگان

 نمایند.مراجعه « نوین
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 ها ضمیمه

 عملیات وضعیت کدهای جدول :1هضمیم

 توضیحات کد
 .است ناقص شده ارسال اطالعات -11

 .ندارد همخوانی اپراتور نوع با یا باشد نمی صحیح مستقیم شارژ در شده وارد تلفن شماره -12

 است نامعتبر قبض شناسه -13

 .است نامعتبر پرداخت شناسه -14

 .ندارند همخوانی پرداخت شناسه و قبض شناسه -15

 .است شده ثبت سیستم در قبالً مشخصات این با قبضی -16

 .باشد نمی اول همراه دائمی کارت سیم به مربوط شده وارد تلفن شماره -18

 .نیست صحیح هویت احراز اطالعات -22

 .است درخواستی مبلغ از کمتر نماینده اعتبار -33

 .باشد نمی موجود نظر مورد یا محصول است محدوده از خارج درخواست مبلغ -44

 .ندارد وجود شده ارسال شماره با تراکنشی -55

 .باشد نمی دسترس در ایرانسل مستقیم شارژ اپراتور -66

 .باشد نمی دسترس در اول همراه مستقیم شارژ اپراتور -67

 ( تکراری است.ReqIdشماره درخواست ) -77

 .است شده مواجه مشکل با موقتاً سیستم -91

 خطای داخلی رخ داده است. -99

 .شد انجام موفقیت با عملیات 1000
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 شناسه یکتای محصوالت جدول :2ضمیمه

 عنوان محصول شناسه
CC-MTN-1000 ایرانسل تومانی 1000 شارژ کارت 

CC-MTN-2000 ایرانسل تومانی 2000 شارژ کارت 

CC-MTN-5000 ایرانسل تومانی 5000 شارژ کارت 

CC-MTN-10000 ایرانسل تومانی 10000 شارژ کارت 

CC-MTN-20000 ایرانسل تومانی 20000 شارژ کارت 

CC-MCI-1000 اول همراه تومانی 1000 شارژ کارت 

CC-MCI-2000 اول همراه تومانی 2000 شارژ کارت 

CC-MCI-5000 اول همراه تومانی 5000 شارژ کارت 

CC-MCI-10000 اول همراه تومانی 10000 شارژ کارت 

CC-MCI-20000 اول همراه تومانی 20000 شارژ کارت 

CC-RTL-2000 رایتل تومانی 2000 شارژ کارت 

CC-RTL-5000 رایتل تومانی 5000 شارژ کارت 

CC-RTL-10000 رایتل تومانی 10000 شارژ کارت 

CC-RTL-20000 رایتل تومانی 20000 شارژ کارت 

CC-TAL-2000 تالیا تومانی 2000 شارژ کارت 

CC-TAL-5000 تالیا تومانی 5000 شارژ کارت 

CC-TAL-10000 تالیا تومانی 10000 شارژ کارت 

CC-TAL-20000 تالیا تومانی 20000 شارژ کارت 

TC-8 تهران شهر مخصوص صبح 8 ساعت از ترافیک طرح از عبور مجوز 

TC-10 تهران شهر مخصوص صبح 10 ساعت از ترافیک طرح از عبور مجوز 

GC-iTunes-10 دالری 10 آیتونز کارت گیفت 

GC-iTunes-15 دالری 15 آیتونز کارت گیفت 

GC-iTunes-25 دالری 25 آیتونز کارت گیفت 

GC-iTunes-50 دالری 50 آیتونز کارت گیفت 

GC-Microsoft-25 دالری 25 مایکروسافت کارت گیفت 

GC- Microsoft -50 دالری 50 مایکروسافت کارت گیفت 

GC-GooglePlay-10 دالری 10 پلی گوگل کارت گیفت 

GC- GooglePlay -15 دالری 15 پلی گوگل کارت گیفت 

GC- GooglePlay -25 دالری 25 پلی گوگل کارت گیفت 

GC- GooglePlay -50 دالری 50 پلی گوگل کارت گیفت 

GC-Amazone-5 دالری 5 آمازون کارت گیفت 

GC- Amazone -10 دالری 10 آمازون کارت گیفت 

GC- Amazone -25 دالری 25 آمازون کارت گیفت 

GC-XBox-1Y اکانت Gold ساله یک Xbox Live 

GC-XBox-3M اکانت Gold ماهه سه Xbox Live 

GC-PlayStatione-10 دالری 10 کارت گیفت PlayStation Network 

GC-PlayStationPlus-3M ماهه سه کارت گیفت PlayStation Plus 

AN-Eset-MOB-1U 32نود موبایل ویروس آنتی 

AN-BitDefender-MOB-1U 2014 دیفندر بیت موبایلی ویروس آنتی 

AN-BitDefender-PC-1U 2014 دیفندر بیت Plus 
 


