ضزورت اخذ نماد اعتماد الکتزونیکی وسارت باسرگانی

نماد اعتماد الکترونیکی چیست؟

ًواد اعتواد الکتشًٍیکی کِ پیص اص ایي ًیض هقاالتی دستاسُ آى دس پشداخت هٌتطش ضذُ هطخصهِ ا تهِ هٌرهَس
اعتواد ساص کاستشاى دس ٌّگام هشاجعِ تِ سایت ّا ٍ فشٍضگاُ ّا ایٌتشًتی هی تاضهذ هشکهض تَسهعِ ترهاس
الکتشًٍیکی ایشاى ٍظیفِ اعطا ًواد اعتواد الکتشًٍیکی سا تش عْذُ داسد اعطاء ایي ًوهاد تعهذ اص دسیافهت کاهه
هطخصا ٍ هذاسک الصهِ ٍ تائیذ ضشایط الصم ،صَس هی پزیشد

ضرورت دریافت نماد اعتماد الکترونیکی وزارت صنعت
تا اعالم ضشایط اخز ًواد اعتواد الکتشًٍیکی (ای ٌواد) تشا فشٍضگاُ ّا ایٌتشًتی تَسهط هشکهض تَسهعِ ترهاس
الکتشًٍیکی ٍ صیش ًرش ٍصاس صٌعت ،هعذى ٍ تراس (ٍصاس تاصسگاًی) ایي طَس هی تَاى ًتیرهِ گشفهت کهِ دس
جْت اعتواد ساص  ،تاال تشدى ضشیة اهٌیت ،ساهاًذّی ٍ سسویت تخطی تِ فعالیت ایهي فشٍضهگاُ ّها ٍ ایرهاد
سقاتت سالن دس کاّص قیوت ّا ٍ استقا سطح کیفیت فشٍش کاال ٍ اسائِ خذها هٌاسة تِ هصهش کٌٌهذگاى
خشیذاس اص فشٍضگاُ ّا ایٌتشًتی اخز ًواد اعتواد الکتشًٍیکی ًِ تٌْا الصم تلکِ ضشٍس است

نکته مهم
طبق اطالع رسانی سازمان توسعه تجارت الکترونیک در آینده ای نسدیک فروشگاه های اینترنتی
فاقد نماد اعتماد مجوز فعالیت نداشته و مسدود می شوند.

تا اخز ًواد اعتواد الکتشًٍیکی اص هشکض تَسعِ تراس الکتشًٍیکی کِ گشفتي خَد ایي ًواد الصههِ صهذٍس پشٍاًهِ
کسة تشا فشٍضگاُ ّا الکتشًٍیکی هی تاضذ ،اعتواد خشیذاساى تشا خشیذ اص ایي فشٍضگاُ ّا افضایص هی تایذ ٍ
تا تَجِ تِ سعایت ضَاتط قاًًَی ٍ ثثت اطالعا آًْا دس هشاجع سسوی ٍ دس ًْایت ًراس تش فشٍضگاُ ّا ،هصش
کٌٌذگاى تا اط ویٌاى تیطتش ًسثت تِ خشیذ کاال یا استفادُ اص خذها ایٌتشًتی اقذام خَاٌّذ ًوَد ٍ تا افضایص
اطالعا هصش کٌٌذُ تشا استفادُ اص کاال ٍ خذها اهکاى ٍجَد تاصاس کارب قیوتْا کاّص خَاّذ یافت

تِ ّوشاُ ًرام هٌذضذى فشٍضگاُ ّا ایٌتشًتی ،تخلفا احتوالی دس صهیٌِ ّا کیفیت کاالّا ،اهٌیت دس فشٍش،
تحَی تِ هَقع کاال ،ضَاتط تاصپس گیش کاال ٍ کاّص ٍ جلَگیش خَاّذ ضذ ٍ حتی تخطی اص فعالیت ّا
خشدُ فشٍضی کطَس دس هثادال داخلی تِ اجشاء دس خَاّذ آهذ
دس ًوَداس تشسین ضذُ دس قسهوت صیهش ،تفهاٍ ًتیرهِ خشیهذ اص فشٍضهگاّْا ایٌتشًتهی داسا ًوهاد اعتوهاد ٍ
فشٍضگاّْایی کِ داسا ایي ًواد ًیستٌذ ًوایص دادُ ضذُ است :

استفاده کننده نهایی
کاال و خدمات
خرید از فروشگاه اینترنتی دارای مجوز
کسب و نماد اعتماد الکترونیکی

نتیجه برای خریدار
نتیجه برای فروشنده
تا تَجِ تِ سعایت الضاها قاًًَی ٍ
جلة اعتواد هصش کٌٌذگاى تا
هشاجعِ تیطتش اص خشیذاساى هصش
کٌٌذُ هَاجِ خَاّذ ضذ

تا تَجِ تِ سعایت ضَاتط ٍ الضاها
هشکض تَسعِ تراس الکتشًٍیک
تَسط فشٍضگاُ ایٌتشًتی هصش
کٌٌذُ تا اعتواد ٍ ضشیة اهٌیت
تاالتش اقذام تِ خشیذ کاال ٍ خذها
هی ًوایذ ٍ هتضشس ًخَاّذ ضذ

خرید از فروشگاه اینترنتی بدون مجوز
کسب و نماد اعتماد الکترونیکی

نتیجه برای فروشنده

تا افضایص تعذاد فشٍضگاُ ّا داسا
هرَص ٍ اطویٌاى هصش کٌٌذگاى اص
اسائِ خذها ایي فشٍضگاُ ّا،
فشٍضٌذگاى تذٍى هرَص تا فشٍش
کوتش ٍ دس ًْایت ضشس هاد هَاجِ
هی ضًَذ

نتیجه برای خریدار
تضویٌی تشا دسیافت کاال ٍ خذها تا
کیفیت هٌاسة ٍ تحَی دس صهاى هقشس ٍ
داضتي استاًذاسدّا هَسدًیاص تشا
فشٍش کاال ٍ خذها ٍجَد ًذاسد ٍ
احتوال هتضشس ضذى ٍجَد خَاّذ داضت

