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 پیشنهادات امنیتی
 

را ربات در    تی شمابه طور موقبار اشتباه بزنید سایت پی پال ،    4به پی پال را بیش از  ورود  رد  در صورتی که پسو .1

 " در حال حاضر امکان ورود نیست"را وارد می کنید به شما پیغام میدهد که  نظر می گیرد و هر بار دیگر که پسورد  

 د اقدام کنید. ساعت بع 24برای رفع این مشکل تا 

که آیپی   .2 ا   د ،شما تغییر کن  vpsدر صورتی  پی پال شوید  یا  وارد سایت  با آیپی های مختلف  با  ،  ینکه  اینکه  یا 

 we can't confirm"ام میدهد  ه شما پیب  دهد وسایت پی پال اجازه ورود به شما را نمیوصل شوید ،    vpnکشن  کان

it's you"   از طریق  برای رفع این مشکل با داشتن اطالعات کارت پی پالLive chat    به کارشناسان پی پال پیام

خصات کارت لینک شده به پی واهید مشبخا  مشکل را به آنها ارائه دهید ، احتماال از شمید و درخواست رفع  بده

 تا بتوانند مشکل را برای شما رفع کنند.  live chatسمت ید در قپال را برایشان ارسال کن

ابت می باشد ی ثی دارای یک آیپور مجازاستفاده کنید ، سر   Vpsال از سرور مجازی یا  تما برای اتصال به پی پح .3

ی که پی پال  پی پال می شود ، سعی کنید از ابتدا با همان سرور مجازسترسی به حساب د و باعث باال رفتن امنیت

وب سایت معتبر یا یک وب سایت هاستینگ    حتما از یکید و سرور مجازی را  ت وارد شوبا آن ساخته شده اس

 . ما از دست نرودابت شپی ثبه موقع عمل کنید  که آی vps حسابت به پرداخت صورتتهیه کنید و همیشه نسب

 ست؟ یمیت شدن حساب پی پال چل لیدالی .4

 . تراکنش های مشکوک می باشدشود ، ساب پی پال می از علت های اصلی که باعث لیمیت شدن ح

پرسنال دیگر یک مبلغ  اب پیپال از یک حس تاندر شروع فعالیتالف(حساب پی پال تازه افتتاح شده باشد و شما 

 . یا انتقال دهید جاز دریافت کنیدم یش از حدب

حتما با استفاده لیمیت شدن برای هر تراکنش سعی کنید  ، برای جلوگیری از invoiceدون انجام تراکنش بب(

 ( در ادامه بیشتر در این مورد توضیح داده شده است)تراکنش انجام دهید invoiceاز 

ی که از آن مبلغی را ، حتما حساب پی پال افت کنیددارای اعتبار کم باشد مبلغی را دری که  یج(از حساب پی پال

 کرده باشد یعنی تراکنش های زیادی انجام داده باشدکارکنید   دریافت می

چون این نوع تراکنش  می باشد ، ی لیمیت شدن حساب ی از علتهایک  friend and familyد(تراکنش های 
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ور زدن پی شما درگیر دم می باشد ، باعث می شود پی پال شک کند که مرسو Goods and serviceبیشتر از 

 پال هستید

تراکنش هایی که شما را به خرید بیتکوین و... ربط  ه(انجام تراکنش هایی خالف قوانین سایت پی پال ، مثال 

 دهد.

د ، مرتبط با  دهکه انجام میی  باشد ، منظور این است ، هر تراکنش  ، فعالیتتان برای پی پال مشخصاز همان ابتدا   .5

میدهید به صورت   نجامکه اراکنشی  برنامه نویسی هستید ، هر تحوزه های کاری شما باشد ، مثال شما فریلنسر  

Goods and service انجام پروژه برنامه نویسی و یا اگر حوزه  ان کنید ، ات تراکنش مثال عنوباشد و در توضیح

مع شما  توضیحماری  کاری  در   ، باشد  و... می  معماری  پروژه  انجام   ، شود  عنوان   ات 

 .وزه کاری باشدو در یک حها مشخص باشد  در مجموع روال تراکنش

از طرف د ، اگر شما تبر می باشلنسری معپی پال داشتن ورودی از سایت های فریبهترین روش برای استفاده از  .6

سیت پی پال روی حساب شما کمتر است ،  حسافریلنسری معتبر درآمدتان را به پیپال انتقال دهید ،  ای  ه  سایت

که به این معنی می باشد ، که پی پال  لبته این به این معنی نیست که هیچ وقت این حساب لیمیت نمی شود ، بل ا

 یت نمی کند. را لیم از سایت های فریلنسری معتبر باشد ی کهراکنش هایت معموال 

ا استفاده از  دریافت یا انتقال وجه بلیمیت نشود ، استفاده از روش اینکه پی پال شما یکی از روش های ایمن برای  .7

invoice    ، می باشدinvoice  مشخص شدن وضعیت تراکنش می  یکی از روشهای مرسوم برای  حساب  یا صورت

ایمن روش این می باشد د ،  حساب پی پال یک شخص مبلغی را واریز کنیبه    واهیدثال شما می خباشد ، به عنوان م

را پرداخت   invoiceایمیل شما ارسال کند و شما آن صادر کند و به  invoiceکننده وجه یک که شخص دریافت 

ادر کنید و آن شخص ص  invoiceلعکس اگر شما می خواهید مبلغی را دریافت کنید ، شما یک  در حالت بکنید ، یا  

invoice  تراکنش هایی که به صورت  ال  پی پال معمو،    را پرداخت کندinvoice   متر  ده باشند را کت شپرداخ

رفع  به سایت پی پال    invoiceاز    pdfیا ارسال    invoiceینک  ه لئاگر هم لیمیت کند معموال با ارا  و  لیمیت می کند

دریافت یا انتقال   برای  invoiceروش استفاده از  ، پس همیشه در نظر داشته باشید ایمن ترین    لیمیت می شود

 وجه می باشد.

  غ بسیار پایین باشد ، مثال ید ، این مبلی را دریافت می کناص حقیقی مبلغاگر از اشخدر سه ماه اولیه افتتاح حساب،   .8

 ن را انجام دهید. تراکنش های تااز همان ابتدا  invoiceمچنین به صورت و هدالر  30پایین تر از 
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غ  مبال  invoiceتفاده نکنید و به صورت  یا انتقال وجه اسی دریافت  برا  requestو    sendهای    بخشاز  حداالمکان ،   .9

 کنید یا انتقال دهید. را دریافت  
یا    ه هیچ و جه از اشخاصی که حساب پی پال آنها با پاسپورت ایرانی افتتاح و وریفای شده است مبلغی را نگیریدب .10

 دهید. نها انتقال به حساب آن 

ثبت درخواست  اب پی پالتان می کنید ، حتما قبل از  که اقدام به شارژ حسهر صرافی    برای شارژ حساب پی پال ، از .11

به صورت   انجام دهید  invoiceدر سایت آنها حتما  را  و آنها از طریق آن ص  invoiceیعنی یک    تراکنش  ادر کنید 

invoice ه  د کار کردرا واریز می کنن ن حساب پی پالی که با آن به حساب پی پال شما مبلغ چنید و همرا واریز کنن مبلغ

 .و یک حساب قدیمی باشدباشد 

ح داده شده در همکاری دارید ، حتما موارد توضی با هر صرافی که قصدبرای نقد درآمد داخل حساب پی پالتان ،  .12

 . کنیدعایت  و ررا در نظر بگیرید  11بند 

  و یا پرداخت   نگیریدز سایت های نامعتبر که غیر قانونی می باشد و توسط پی پال غیر موجه می باشند مبالغی را ا .13

 ها به آن سایت ها انجام ندهید.

 .به هیچ عنوان از حساب های تایید نشده وجهی را دریافت نکنید به خصوص در سه ماه اول .14

در حساب های پی پال در سه ماه اول می بایستی با مبالغ بسیار کم و تعداد کم، کار کنید زیرا حساب تازه باز  .15

، سعی کنید ورودی هایتان از حساب   مکن است حساب شما لیمیت شودمشده است و در صورت عدم رعایت این مورد  

 تبر باشد.و سایت های مع هاهای پی پال معتبر و یا شرکت 

وین  کبیتیا   و ایرانکشورهای تحریمی در توضیحات پرداخت های واریزی یا دریافتی به هیچ عنوان هیچ نامی از  .16

 . آورده نشود و... 

کند ، به د و از شما درخواست ارائه فیدبک میل ارسال کنکن است برای شما ایسایت پی پال ، هر از چندگاهی مم .17

لینک داخل ایمیل پی پال را باز  هیچ    vpsده از  بدون استفا هیچ عنوان برروی لینک های این ایمیل ها کلیک نکنید و  

 نکنید. 

سال از عمر فعالیت    3و یا مثال  رداخت و دریافت ها بهتر است از حسابهایی باشد ، که ساالنه در حال کار می باشد  پ .18

 ساب گردش داشته باشد. در آن حلغ چند هزار دالر امبآن حساب گذشته باشد و 
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قت کنید شما در سه ماه اول برای سیستم امنیتی پی پال مورد توجه و زیر نظر هستید و باید پرداخت های د .19

 . مختصر و کم و معتبر داشته باشید تا در لیست کاربران مورد اعتماد پی پال قرار گیرید

عیتی می باشد می توانید از لینک زیر استفاده  ضفای حساب شما در چه و ضعیت وریبرای اینکه متوجه شوید ، و  .20

 : شود ما از آیپی غیر ایران استفاده حت،  کنید

 (ید کن  یکپال )کل  یحساب پ یفایور  یتمشاهده وضع

دالر در حساب   1000غ کمتر از  الت کلی نهایت مب ، در حال  سیار کم در حساب پی پالتان باشدبغ  سعی کنید مبال .21

 تان نگهداری کنید. 

پی پال حساب شما را ست  ممکن افعالیت مشکوک داشته باشید و  ده را رعایت نکنید و  ارد گفته شاگر شما مو .22

یمیت می روز ، حساب شما را ل  92، پی پال تا   پی پال حساب شما را محدود کندموفق  ز تراکنش  بعد ااگر  ،    محدود کند

ی که بعد از مدت مشخص ، شخصی از شما شکایت  از شما شکایت دارد یا خیر ، در صورتشخصی مشخص شود  تاکند 

 . دیت را بر می داردورد ، پی پال محدنک

 .نداشته باشید IP ماه اول افتتاح حساب تغییر 6توصیه می شود هرگز و یا حداقل در  .23

مشخص  Location ها از یک کشور و حتی از یک  IP بود اکیدا توصیه می شود IP ر صورتی که نیاز به تغییرد .24

 .باشد

د می توانیکارت که به شما ارائه شده است را به دقت نگهداری کنید. در صورت فراموشی کلمه ی عبور،  ت  عاالطا .25

 آن را در اختیار هیچ شخصی قرار ندهید.اطالعات و اینکه  مشکل را رفع کنیداز طریق آن مشخصات 

پیشنهاد می شود در صورت دریافت پیغام از پی پال آن را با پشتیبانی مجموعه در میان گذاشته و پیغام های پی   .26

 .پال را در هر شرایطی جدی بگیرید

ه ای هستند و وقتی به حساب پی پال شما دارای اشتراک دور  Freelancer.comسایت    ی از سایت ها مثل برخ .27

ر می کنند ، در صورت تمایل می توانید در حساب کساب پی پال شما کار مبلغ را از حسلینک می شوند به صورت خود

 آن سایت این اشتراک خودکار را بردارید یا در پی پال

سر و از طریق لنبعد از اتمام مدت اعتبار کارت مجازی متصل به پی پال ، می توانید از طریق وب سایت اکانت فری  .28

 ید را ارائه دهید صدور کارت جد خرید و نل کاربری درخواست پ
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 انواع حساب های پی پال 
 

 ( Account Personal) کانت شخصیا •

ین حساب کاربری ارائه شده توسط پی پال، اجازه می دهد تا کاربران در یک محیط امن و مطمئن پرداخت خود را بصورت ا

انجام دهند. همچنین برای ارسال پول و دریافت خرید نیز استفاده می شود. این اکانت برای کاربرانی که خرید و   آنالین

همچنین می توانید از حساب پی پال خود برای انتقال پول نیز استفاده کنید.  فروش اینترنتی انجام میدهند مناسب است. شما  

پذیرفته   آنالینل خوب، ایجاد حساب شخصی در پی پال رایگان است و توسط هزاران فروشگاه های  الیعالوه بر تمامی این د

 .شده است

 ( Business Account)  کانت بیزینسا •

و    آنالینمی دهد تا کاربران در محیطی امن و مطمئن پرداخت    اجازه مانند حساب شخصیبیزینس  حساب   انجام دهند 

همچنین پرداختی های خود را البته با کسر کارمزدی کم دریافت کنند. این حساب کاربری برای تجارت آنالین و دیگر  

به انجام کسب و کار  همچنین اجازه می دهد تا شما تحت نام یک شرکت و یا نام گروه .نهادهای کسب و کار مناسب است

ویژگی های بیشتری نیز برای شما مهیا می کند مانند دریافت پرداختی های خود در وبسایت، بیزینس  اکانت   .خود بپردازید

کشور جهان. شما همچنین می توانید به پول خود در حساب   203ارسال و دریافت پرداختی ها در میان تمامی اعضاء بین  

دسترسی داشته باشید. شما می توانید تاریخچه  ( Debit Master Card Business) ت های اعتباری پی پال تان از طریق کار

 .حساب خود را دانلود کنید و سپس پرداختی هایتان را به صدها نفر از مردم به طور همزمان ارسال کنید
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 تفاوت حساب پی پال بیزینس با حساب شخصی 

حساب پی پال بیزینس با حساب شخصی پرسیده می شود ما به کاربران عزیز عرض میکنیم  زمانی که از ما در مورد تفاوت 

که تفاوت در ویژگی هایی هست که در هر دو حساب نهفته است. در حالیکه هر دو نوع حساب، به شما پرداخت آنالین در  

نند دریافت پرداختی ها به طور مستقیم محیطی مطمئن را پیشنهاد میدهند، اکانت بیزینسی امکانات بیشتری فراهم می کند ما

از طریق وبسایت و داشتن یک مستر کارت اعتباری از پی پال خودتان.  برای کاربران عادی که احتماال به سادگی به خرید  

اقالم از سایت های موردنظر خود می پردازند، ایجاد حساب شخصی را پیشنهاد می دهد. برای صاحبان کسب و کار، حساب  

و همچنین دسترسی بیزینس میدهد  را  کارکنان متعدد بصورت همزمان  به  پرداخت  ارسال  امتیاز  به شما  بهتر است زیرا  ی 

ه، حساب های پی پال برای کاربران مختلف با نیازهای مختلف مورد  الصبنابراین به طور خ چندین کاربر را نیز فراهم میکند. 

تفاده شخصی و حساب کاربری دیگری مناسب برای کسب و کار ساخته استفاده می باشد، یک حساب کاربری مناسب برای اس

شده است. در صورت داشتن هر گونه سوال مدیران  خوشحال می شوند پاسخگوی شما باشند. همچنین اگر نوع حساب خود  

 به ما بسپارید.  را انتخاب کرده اید و تمایل به ایجاد حساب پی پال وریفای شده دارید، در کمترین زمان ممکن این کار را

 PAYPAL PAYMENT)انواع روش های پرداخت در حساب پی پال ) 

را جهت پرداخت در پی پال در سایت   (Payment Type)، انواع مختلفی از پرداخت 2016اکتبر  31پی پال از تاریخ 

اده کنند. اگر قصد پرداخت مبلغ،  خود، به تفکیک قرار داده است تا کاربران به راحتی بتوانند از امکانات پی پال استف

 برای خرید اینترنتی دارید دو نوع پرداخت در پی پال وجود دارد : 

 . دارید eBayاز این نوع پرداخت، زمانی استفاده می شود که قصد پرداخت یا خرید از سایتی غیر از :(Goodsکاالها)

وقتی قصد خرید چیزی غیر از محصول فیزیکی دارید. مثال شخصی را استخدام کنید که کاری برای  :(Servicesخدمات)

 )مثل برنامه نویس یا طراح وب و...(شما انجام دهد 

یا سرویس مورد نظر را طبق    کاالاستفاده از انواع پرداخت درپی پال، تضمینی برای خریدار خواهد بود که در صورتیکه  

د، بتواند از طریق پی پال پولش را پس بگیرد. همچنین استفاده از این روش های پرداخت، شامل  د رگانتظار دریافت ن 

کارمزد اندکی برای فروشنده می شود. بعضی از فروشنده ها، مخصوصا فروشندگان خدمات، ممکن است از شما 

ارسال کنید. توجه کنید که   استکه در پایین تر توضیح داده شده Gift درخواست کنند که مبلغ ارسالی را به عنوان 
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هرگز این کار را انجام ندهید، زیرا در صورتیکه مشکلی در خریدتان پیش بیاید، به هیچ عنوان راهی برای پس گرفتن 

 . پولتان ندارید

)Giftاستفاده  : اگر قصد ارسال پول برای یکی از دوستان یا افراد خانواده خود، بعنوان هدیه دارید از این نوع پرداخت )هدیه

کنید. چنانچه حساب فرستنده و گیرنده از یک کشور افتتاح شده باشد، هزینه کارمزد این نوع پرداخت رایگان است. اما اگر  

 هم ارسال پول شما از کشور های متفاوت باشد، این نوع پرداخت شامل کارمزد 

وجه کنید استفاده بیش از اندازه از گیفت، میتواند  بسته به کشور دریافت کننده می شود. ت 1% )تا  0.3 %  (بسیار اندکی بین

پی پال را به اکانت شما مشکوک کند. همچنین الزم است که از ارسال مبالغ بسیار زیاد، بعنوان گیفت خودداری کنید وگرنه  

 . ممکن است حساب شما لیمیت شود

 Goods and Servicesو  Friend and Familyفاوت روش های پرداخت ت
غ  پرداخت مبلوجه به دوستان یا    روش برای انتقال 2این ،  دارده وجود پرداخت ، انتقال و دریافت وجنوع روش برای  2

 اشد. به افرادی که به شما خدمات ارائه دادند می ب

روی پی پال برخی از  پی پال همه ی کشور ها فعال نیست و معموال براین روش برروی  :  Friend and Familyروش -1

ه عنوان کنید که  نتقال وجدر این روش ، شما می توانید در هنگام اانتخاب شده توسط پی پال فعال می باشد کشورهای 

ه به طور وجستفاده از این روش برای انتقال یکی از آشنایان می باشد ، ادوست و یا این تراکنش برای پرداخت مبلغ به 

د این تراکنش  داتعبرروی این نوع تراکنش وجود دارد و هر چه از طرف پی پال ی اسیتکلی توصیه نمی شود ، چرا که حس

 دارد.  ودپی پال وجباال باشد احتمال لیمیت شدن حساب 

برای مواقعی می باشد که شما می خواهید به یک شخص که از آن کاال یا  : این روش  Goods and Servicesروش -2

ی شما خدماتی ارائه داده است و شما می  نویس ، برایافت کردید انتقال وجه را انجام دهید ، مثال یک برنامه ماتی درخد

روش هایی که کاال های فیزیکی وجود دارد ، البته در   یا در بلغ مربوطه را به حساب آن شخص انتقال دهید وخواهید م

ر به اگلی در این نوع تراکنش پی پال می باشد ، وبرای ارائه  Track Noنیاز به حتما وجود دارد   کیی فیزیوشی که کاالر
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تحت عنوان انجام خدمات مثال  ن شخص برای شما یک فاکتور صادر کند می خواهید پول بدهید ، بهتر است آشخصی 

 .را پرداخت کنید   و شما آن فاکتورمرتبط با مهارت شما ی ا به طور کلی یا معماری ی برنامه نویس
 ریافت وجهد

پال این امکان را فراهم می سازد تا شما لینک پرداخت را برای یک محصول یا خدمت تولید کنید و برای مشتریان خود  پی 

 ارسال نمائید، که به موجب آن، مشتریان خریدشان را با اکانت پی پال پرداخت نمایند. 

 ب کنید. رفته و آن را انتخا "SEND & REQUEST"مطابق تصویر زیر بر روی تب .1

 

  

https://t.me/paylandshop_support
https://accountfreelancer.ir/


 

 

021 – 46019811  

https://t.me/paylandshop_support  

https://accountfreelancer.ir/  

  شهر تهران، باغ فیض ، خیابان شهید برادران صفا ، خیابان شهید وحید خجسته پور )باهنر( ، پالک 11

 

 کلیک کنید.  Create an invoiceدر صفحه باز شده برروی گزینه .2

بوط به  توانید جزئیات مر صفحه باز شده میحه جدید باز می شود در یک صف Create an invoiceروی بعد از کلیک بر.3

 یف شده را مشخص کنیدصورتحساب تعر
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د صورتحساب را پرداخت  ی که می خواهباید ایمیل شخصنید ، جزئیات مربوط به صورتحساب را وارد کنید ، در صفحه باال می توا

 کلیک کنید. sendروی دکمه کنید تا صورتحساب برای آن شخص صادر شود و در نهایت بر کند را مشخص
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 شدهبررسی تراکنش های انجام 

مراجعه کنید   Summeryو  Activityات به صفحید داشته اید می توانتراکنش هایی که تا به حال رای بررسی و مشاهده جزئیات ب

دن تراکنش ها هم وجود  امکان فیلتر کر ، همچنین قابل مشاهده می باشدد ده ایجام دانش هایی که انن تراکات آخریدر این صفح

 دارد. 

 د ارزی واحیف پول با کاضافه کردن 
 کلیک کنیدالی صفحه در با  Walletکار برروی گزینه انجام این برای  .1
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 را انتخاب کنید Add a currencyگزینه  .2
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 را بزنید.  Add a currency " "از بین ارزهای موجود، ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید و  .3
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مورد نظر در حساب شما ساخته می شود. شما می توانید یکی از کیف پول های خود را به عنوان کیف پول  یف پول با ارز ک .4

 اصلی مشخص کنید. 
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 تغییر رمز ورود به حساب پی پال 
 شوید.  Settingوارد صفحه ی  .1
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 را انتخاب کنید.  Securityتب  .2

 

 

 

 

 

 

 

 را برای پسورد انتخاب کنید.  editگزینه  .3
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 در این مرحله پسورد فعلی و پسورد جدید را وارد می کنید.  .4
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