راهنمای برنامه بول
مقدمه
بول ،برنامه و خدمات ارای ٔه نرخ تبادل ٔه اسعار است که توسط شرکت پیوست در افغانستان فراهم گردیده است.
ریش ٔه کلم ٔه بول از حلق ٔه صرافان و معامله کننده گان اسعار که در مکان های معین سرای شهزاده جهت انجام معامالت اسعار گرد هم
میایند ،آمده است .معامالت این حلقه ،نرخ اسعار را در بازار های افغانستان تعین میکند.
بول ،نرخ دقیق اسعار مهم جهان را هر یک دقیقه تجدید نموده و از طریق این برنامه به کاربران ارایه مینماید .بول مکررآ ،آخرین و
دقیق ترین نرخ اسعار بازار افغانستان را از سرای شهزاده در حین معامالت اخذ و برای شما ارایه مینماید.
خدمات بول در موبایل های هوشمند انداراید قابل استفاده بوده و شما میتوانید این برنامه را از سراسر جهان از سایت www.bol.af
و  play.google.comداونلود نمائید.
خدمات بول از طریق اس.ام.اس نیز فعال بوده و درحال حاضر بیشتر از هفتاد هزار کاربر در افغانستان ازین خدمات استفاده
مینمایند .شما نیز میتوانید با استفاده از شبکه های بزرگ مخابراتی ،نرخ اسعار را با ارسال حرف ت به شمار ٔه  ۷۲۹همین لحظه
بدست آرید.

هدایات
.۱

برنام ٔه دریافت نرخ تبادل ٔه اسعار (بول) را از سایت سایت  www.bol.afو  play.google.comداونلود نمائید.

) دیده میشود .درصورت باز بودن
 -.۲در گوشه سمت چپ باالی صفح ٔه اصلی یک دایره با دو تیر در اطراف آن بشكل (
بازار ،رنگ این حلقه سبز میباشد و اگر بازار اسعار بسته باشد ،رنگ این حلقه ،خاكسترى میباشد.

) شما را به فهرست برنامه رهنمایی میکند .در صدر فهرست ،صفح ٔه اسعار را
 - .۳در گوشه باال سمت راست روی تصویر(
خواهید دید .در این صفحه ،فهرست تمام اسعار در یک جدول بصورت آسان نمایش داده شده است .بخش انتخاب زبان ،گزینه های
) شما را در پخش و نشراطالعات از طریق ایمیل ،توییتر و یا
زبانهاى دری ،پشتو و انگلیسی را پیشنهاد مینماید .تصویر (
فیس بوک ،کمک مینماید .همچنین در صفح ٔه فهرست ،شما میتوانید صفحات مانند درباره ما ،رهنمای برنام ٔه بول ،و صفح ٔه اشتراک
در خدمات را مرور و استفاده نمائید– .
 - .۴در صفح ٔه اصلی برنام ٔه بول ،دو گزین ٔه خرید و فروش وجود دارد .هر بخش نشان دهند ٔه نرخ اسعار در تاریخ و زمان معین
است .تاریخ و زمان نشاندهند ٔه آخرین زمان درج نرخ در برنامه میباشد .هر دو بخش خرید و فروش بازتاب دهند ٔه نرخ اسعارمربوطه
نرخ اسعار مورد نظرتان را انتخاب و باهم مقایسه نمائید.
است .شما می توانید با استفاده از تصویر
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 - .۵شما میتوانید مبلغ دلخواه خود را نوشته و در مقابل اسعار دیگر مقایسه و حساب نمائید.
شما تاریخ و زمان آخرین نرخ وارد شده در سیستم را مشاهده میکنید .موجودیت
 -.۶در سمت چپ ،نزدیک به تصویر قفل
قفل در صفحه ،نشان دهند ٔه اینست که شما در حال حاضر در هیچ یک از بسته های نامحدود بول اشتراک ندارید .برای استفاده
ازویژه گی های خاص برنام ٔه بول و مشاهد ٔه نرخ های جدید اسعار شما باید یکی از بسته های نامحدود را خریداری نمائید.
شما میتوانید یکی از بسته های بول را انتخاب نموده و در پائین صفحه ،شمار ٔه کارت تضمین را وارد
با فشار به تصویر قفل
نموده ویک از بسته ها را خریداری نمائید.
برای استفاد ٔه برنام ٔه بول شما میتوانید با تماس به شرکت پیوست یک شمار ٔه کارت تضمین را بطور رایگان بدست آرید.
کارت های تضمین شیو ٔه جدید پرداخت دیجیتالی در افغانستان میباشد .کارت های تضمین برای پرداخت های آنالین در ویبسایت ها و
برنام ٔه های مختلف موبایل جهت خریداری خدمات دیجیتالی استفاده میگردد .شما میتوانید یک کارت رایگان تضمین را از
نزدیکترین دکان محل تان و یا از دکان های موبایل فروشی بدست آورید .همچنان شما میتوانید با ثبت نام خویش در ویبسایت
 /rr/emppaaa.l/b.wwp//:tptthو یا با تماس به شمار ٔه  ۰۷۸۹۷۲۹۷۲۹یک شمار ٔه کارت تضمین را بدست آورید.
در صورتیکه کارت رایگان تضمین در نزدیکترین دکان محل تان موجود نباشد ،از فروشنده بخواهید تا به شمار ٔه ۰۷۸۹۷۲۹۷۲۹
تماس گرفته و کارت های رایگان تضمین را سفارش دهد .با معرفی یک فروشند ٔه جدید به شرکت پیوست ،یک شمار ٔه کارت تضمین
را بدست آورده میتوانید.

خدمات پرداخت های دیجیتالی تضمین ،پیشکش جدید شرکت پیوست میباشد.
 .۷بخش پایین صفح ٔه اصلی  ،آمار و گراف نرخ اسعاررا نشان میدهد .برنامه به طور عموم رقم  ۹۰روز را نشان میدهد .اما میتوان
با کلیک کردن بر روی تیر ،انتخاب زمان مربوطه را تغییر داد .در سمت چپ گراف ،نرخ اسعار نمایان است و سطر پایین ،تاریخ
نرخ اسعار را نشان میدهد.
 - .۸پس از اشتراک در یکی از بسته های بول ،در کنار اسم اسعار ،دو تیر کوچک و بزرگ را مشاهده مینمائید .این تیرها با
نشان دهند ٔه تفاوت نرخ
یا
اشاره به باال یا به پایین ،مقایس ٔه ارزش یکی از اسعار را نسبت بدیگر نشان میدهد .تیر ضخیم
آخرین معامله دیروز و آخرین معامل ٔه امروز است .این تیر ها نشان دهند ٔه افزایش یا کاهش نرخ پول یک کشور با پول دیگر است.
تیر های نقطه دار و
به نرخ قبلی نشان میدهد.

بیانگر آخرین معامل ٔه امروز با مقایسه با معامل ٔه قبلی است که افزایش و یا کاهش ارزش اسعار را نظر

تیر به سمت باال mنشان دهنده باال رفتن نرخ اسعار نظر به نرخ دیروز است .این عالمت وقتی ظاهر میشود که ارزش آخرین
معامل ٔه امروز بیشتر از آخرین معامل ٔه دیروز باشد .بطور مثال اگر آخرین نرخ دالر در بازار دیروز نسبت به افغانی  ۵۷،۲۰باشد
و امروز ارزش دالر به افغانی  ۵۷،۳۵باشد ،چون نرخ افغانی بلندتر از دیروز است پس سمت تیر در مقابل پول افغانی باال میباشد.
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تیر به سمت پایین mنشان دهنده پایین رفتن نرخ اسعار نظر به نرخ دیروز است .این عالمت وقتی ظاهر میشود که ارزش آخرین
معامل ٔه امروز کمتر از آخرین معامل ٔه دیروز باشد .بطور اگر آخرین نرخ دالر در بازار دیروز نسبت به افغانی  ۵۷،۲۰باشد و
امروز ارزش دالر به افغانی  ۵۷،۱۰باشد ،چون نرخ افغانی کمتر از دیروز است پس سمت تیر در مقابل پول افغانی پائین میباشد.
تیر نقطه دار به سمت باال mنشان دهند ٔه باال رفتن ارزش پول در حال حاضراست .این عالمت وقتی ظاهر میشود که ارزش آخرین
معامل ٔه امروز زیادتر از معامله قبلی اش باشد .بطور مثال اگر حاال ساعت  ۱۱m۱۳قبل از ظهر است و آخرین معامل ٔه دالر به افغانی
 ۵۷،۲۰بوده باشد و معامل ٔه قبلی در ساعت  ۱۱m۱۱قبل از ظهر  ۵۷،۲۵بوده باشد ،چون نرخ پول افغانی بلندتر از لحظ ٔه قبلی
است ،پس تیر نقطه یی در مقابل افغانی بسمت باال نمایش داده میشود.
تیر نقطه دار به سمت پائین mنشان دهند ٔه پائین رفتن ارزش پول در حال حاضراست .این عالمت وقتی ظاهر میشود که ارزش
آخرین معامل ٔه امروز کمتر از معامله قبلی اش باشد .بطور مثال اگر حاال ساعت  ۱۱m۱۳قبل از ظهر است و آخرین معامل ٔه دالر به
افغانی  ۵۷،۲۰بوده باشد و معامل ٔه قبلی در ساعت  ۱۱m۱۱قبل از ظهر  ۵۶،۱۵بوده باشد ،چون نرخ پول افغانی کمتر از لحظ ٔه
قبلی است ،پس تیر نقطه یی در مقابل افغانی بسمت پائین نمایش داده میشود.
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