چگونه از صحت نمبد اعتمبد الکترونیکی مطمئن شویم

ثبرّب در پزداخت درثبرُ ًوبد اعتوبد الکتزًٍیکی ،رٍش ّبی دریبفت ایٌوبد ،ضزٍرت استفبدُ اس آى ٍ هشایبیی کهِ
ثزای خزیذار ٍ فزٍضٌذُ خَاّذ داضت ًَضتِ این.
اهب چگًَِ ثِ ًوبد اعتوبد الکتزًٍیکی ًطبى دادُ ضذُ در یک فزٍضهگبُ ایٌتزًتهی یهب یهک کسهت ٍ کهبر آًالیهي
اطویٌبى کٌین ٍ ثب آراهص خزیذ کٌین.
هطبثق ثب گفتِ کبرضٌبسبى سبسهبى تَسعِ تجبرت الکتزًٍیکی ثِ عٌَاى هتَلی ایٌوبد در کطهَر اگهز تصهَیزی اس
لَگَی ًوبد اعتوبد الکتزًٍیکی در ٍة سبیت یک کست ٍ کبر ایٌتزًتی را هطبّذُ کزدیذ ،ثزای اطوٌیبى ٍ اهٌیت
ثیطتز السم است ثِ ایي ًکبت تَجِ کٌیذ :

 ثب کلیک کزدى ثز رٍی تصَیز لَگَی ًوبد ،صفحِ هجَس هزثَطِ را هطبّذُ کٌیذ.
 هطوئي ضَیذ صفحِ ای کِ هطبّذُ هی کٌیذ ،صفحِ اصلی هزٍرگز ضوبست ٍ ًِ یک عکس ٍ تصَیز اس
یک هزٍرگز.
 دقت داضتِ ثبضیذ کِ صفحِ هجَس حتوب ثبیذ ثب آدرس  enamad.irآغبس ضذُ ثبضذ.
 حتوب آدرس ایٌتزًتی ) (URLسبیت فزٍضگبُ یب ثبسار الکتزًٍیکی ثب آدرسی کِ در ایهي صهفحِ هعزفهی
هی ضَد یکسبى ثبضذ.
 داهٌِ ٍة سبیت فزٍضگبُ هَرد ًظز خَد را در فْزست کست ٍ کبرّبی دارای ًوبد اعتوبد الکتزًٍیکهی
هٌتطز ضذُ در سبیت ًوبد اعتوبد ثِ آدرس  enamad.irجستجَ کٌیذ.

اگر در فروشگاه اینترنتی مغایرتی مشاهده شود
در صَرت هطبّذُ ّزگًَِ هغبیزت در اطالعبت فزٍضگبُ هی تَاًیذ هَضَع را ثِ هزکش تَسعِ تجبرت الکتزًٍیکی
گشارش دّیذ.
در آخز صفحِ هجَس ،لیٌک ارسبل ّزگًَِ گشارش تخلف قزار دادُ ضذُ کِ ضوب هی تَاًیذ ّزگًَهِ ضهکبیت یهب
تخلف فزٍضگبُ را اس طزیق آى ثِ هزکش تَسعِ تجبرت الکتزًٍیک گشارش کٌیذ.

چند نکته کوتاه پیرامون مجوز فعالیت کسب و کارهای اینترنتی
 فزٍضگبُ ّبی ایٌتزًتی ٌّگبم ارائِ کبال یب خذهبت ثِ ضوب ثبیذ ثِ هفبد تعْذًبهِ ای کِ ًشد هزکش تسهعِ
گذاضتِ اًذ پبیجٌذ ثبضٌذ .لیٌک ایي تعْذًبهِ ثهزای دستزسهی ّوگهبى در صهفحِ هجهَس ًوهبد اعتوهبد
گذاضتِ ضذُ است.
 ه جوَعِ ای اس قَاًیي ٍ هقزرات هَرد ًیبس هصزف کٌٌذگبى ثزای اًجبم خزیهذّبی ایٌتزًتهی در صهفحِ
اصلی پزتبل ًوبد اعتوبد در اختیبر ضوب قزار گزفتِ است.
 ثب هطبلعِ ٍ آگبّی اس قَاًیي در خزیذّبی خَد هَارد قبًًَی را اس فزٍضٌذگبى درخَاست کٌیذ.
 اگز هی خَاّیذ یک کست ٍ کبر ایٌ تزًتی راُ اًذاسی کٌیذ ثزای دریبفت ًوبد اعتوهبد الکتزًٍیکهی ههی
تَاًیذ اقذام ثِ ثجت درخَاست خَد رد پزتبل ًوبد کٌیذ.

