احراز اصالت نماد اعتماد الکترونیکی

موضوع سند
احراز اصالت نماد اعتماد الکترونیکی

نشااهنن ندااهه اد دااهه ایک ٌین کاات داات داسااک هیی اات اوااک راان سسعهااٌا ت واات سٌرااَ ت و ا ن ت ااهً ایک ٌین کاات یٍاً
صس ک ،س ون یت هً بن رسب یرهًههی ادس ٌن ت احٌاٍ صاح ک شوه ی قهن ندسو ادطه ست گٌهه .

 سٌاج اان رسسااوگهن باان ی وااهدک رسااب ی رهًهااهی ادس ٌن اات هً صا ً سشااههوه ادااا نشااهنن هً ی وااهدک هااه ٍ اوااک
بن سسظ ً احٌاٍ اصهیک ی اطد سهن اٍ یاق ت ب هن آن ٍ ،اوک بن دکت اٍ طٌق ىدل اقوا ندهدسو:
 .1چسهنچاان بااٌای ننسا ا بااهً باان داات ی وااهدک سٌاج اان ندا هه ی دااه اا ب اٍ ادااا هً مها

هاًا با هن ن ا هن ندااهه

اد دهه ایک ٌین کت ی وهدک سَب ً اطادت نواًنو ٍ اوک :
 .1.1بهههه ست هه

کاهههی ا کترنهههتا اي ن انهههت ااراا ارهههتا اهنرهههتا ا نن اابنهههت کهههه ار

هههت ارهههتا بهههه ار

 enamad.ir/ShopList.aspxم نش ه هههست ا ه م اودههه ارههنات ا اام ههه کاههی ا کههتر اي ن انههت مههنرا ا ه
خنا را وانجن ارتي س.
تکبس مت ارتيس ،اين ست

اائرت ار حت به راز ر تابا .

 .1.1نرچ ههبن مههت بتيههس بهه راا دههني ارههتا کسبهه

هه جت ا مشههتنست

کهه ات ا ههص از بههتز هههسد هه ه هه

مشخدههتک کاههی ا کههتر اي ن انههت م ههسر ار د ،ات هههتک مابههنر را بههت ات هههتک ار هههست ار ا

ههتي م تياههه

ارنات ا از هسم اونا ن گناه مغتي ک اترب تد حت ل ارتي س.
 .1چ تاچههه ههب

از ايههن ابهها بههه ي ه

ا

ههتي اي ن انههت م اودههه ارههنات ااههس ا از اارا بههناد ارههتا اهنرههتاا نن اابنت د،

مطسههه ناههن س ازم ا ه بههه م ههنر اترب ههتد از اهنرههتر ارههتا اهنرههتا ا نن اابنههت ار حههت ارههتي
کسب ه

ک ه ات ا ههص از بههتز هههسد ه ه ه

ات هههتک مابههنر را بههت ات هههتک ار هههست ار ا

به راا دههني ارههتا

ه جت ا مشههتنست مشخدههتک کاههی ا کههتر اي ن انههت م ههسر ار د،
ههتي م تياههه ارههنات ا از هههسم اوههنا ن گناههه مغههتي ک اترب ههتد

حت ل ارتي س.
سٌاج هن ست بهدو هً بًٌوت صفعن صعک وس ت س اًه ىدل ًا سو نظٌ قٌاً ههسو:
 ح ده آهًس ) (URLوهدک رسب ی رهً به آهًوت رن هً ادا صفعن س ٌفت ست ش ه دکسهن بهشو.
 صفعن ای رن سشههوه ست رسسو صفعن اصلت سٌیًگٌ شده بهدو بهشو ی نن دت دکس ی ته دٌ اٍ دات سٌیًگاٌا اٍ اداا اساٌ
اطد سهن حهصل ندهن و.
 آهًس ) (URLادا صفعن ح ده به  http://www.enamad.irآغهٍ شوه بهشو.
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 هًج تهاا دٌ ندااهه اد دااهه ایک ٌین کاات هً ی وااهدک ااا ب اٍ ادطااهی آن ت واات سٌرااَ ت واا ن ت ااهً ایک ٌین کاات ی
هٌگ ناان اهدااهی رااي س ساات بااٌ هاًا ب ا هن ندااهه اد دااهه ایک ٌین کاات ت واات رسااب ی رهًهااهی ادس ٌن اات ،بٌاوااهس سااههه
 325قااهن ن س ااهٍا اواااست پ فهاال اااس

 :ج اال یتَیدااٌ ) ،ج اال سعس ا

شااوه اوااک ی سٌتکااب ،سشااد

احکااه

ج ل داسک هیی ت ست بهشو.
 بٌاوااهس سااههه  323قااهن ن سااير ً هااٌرس تد ااٌ ،سوااٌ دااه داسااک شااٌر وه دااه س وسااه دااه اهاًا هیی اات دااه نوهههااهی
انقا اواست ًا ج ل رساو داه باه دلا بان ج ال داه تَیداٌ اوا ده ندهداو داایه باٌ ج اٌان مساهً یاًهه بان حا س اٍ
دت ته هه وه سعک

م اهو شو.

مرکس توسعه تجارت الکترونیکی از عموم مردم درخواستت متی نما،تدم ضتمر احتراز اصتالت نمتانه نمتاد اعتمتاد
الکترونیکی مماهده شده در وب سا،ت هتا یتیا از انجتام خر،تد ا،نترنتتیم در صتورت ممتاهده هرلونته عت
و تهره تتردار ییتر نتانونی از عالمتت نمتاد اعتمتاد الکترونیکتیم مراتتة را از لر،ت لینتک یثتت شتکا،ات و
نظرات در یرتال نماد اعتماد الکترونیکی ته مرکس توسعه تجارت الکترونیکی لسارش نما،ند.
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