خرید و فروش اینترنتی را بشناسیم
در ایِ ػاخٔ اس تجارت اىنتزّٗیل ،خزیذار بزای طفارع ماالی ٍ٘رد ّظز خ٘د ابتذا ٗارد طایت فزٗػگآ ایْتزّتی ٍیػ٘د ٗ
پض اس ٍؼإذٓ ٗ بزرطی ٍؼخصات ماالٕای ٍ٘رد ّظز خ٘د ،آّٖا را اّتخاب ٗ طپض با ٗارد مزدُ اطالػات ػخصی ٗ
آدرص پظتی خ٘د ،خزیذ را ّٖایی ٍیمْذ .
اطالػات طفارع ماال در بخغ مْتزه پاّو فزٗػگآ ایْتزّتی بٔ اطالع فزٗػْذٓ ٍیرطذ ٗ فزٗػْذٓ طفارع رطیذٓ را
آٍادٓ مزدٓ ٗ طپض اس طزیق پظت یا پیل آُ طایت را بٔ دطت خزیذار ٍیرطاّذ .
دریافت ٗجٔ ماال ٍؼَ٘ال بٔ دٗ رٗع در ایزاُ ٍؼَ٘ه اطت ،ینی دریافت ٗجٔ ْٕگاً تح٘یو ماال ٗ دیگزی پزداخت
اىنتزّٗینی اطت مٔ ٌٕایْل در ططح مؼ٘ر  ،تْٖا ت٘طط مارتٖای باّل پارطیاُ ٗ طاٍاُ اٍناّپذیز اطت .
بْابزایِ در خزیذ ٗ فزٗع ایْتزّتی ،فزٗػگإٖا ٍیت٘اّْذ با ایجاد یل طایت ایْتزّتی ٗ اّؼقاد قزارداد با پظت ،بٔ ٍؼتزیاُ
خ٘د خذٍات رطاّی ٗ اس طزیق ػبنٔ باّنی ٗجٔ ماالی فزٗختٔ ػذٓ را دریافت مْْذ .
ٍؼتزی پض اس دریافت ماال اس ٍاٍ٘ر پظت ٍیت٘اّذ در حض٘ر ٍاٍ٘ر ماالی خ٘د را باس مزدٓ ٗ در ص٘رت ٍ٘رد قب٘ه ّب٘دُ آُ را
بزگؼت دٕذ .طیف گظتزدٓای اس ماالٕا اس اٍالك ٗ ٍظتغالت گزفتٔ تا خ٘راك ٗ پ٘ػاك اس طزیق ایْتزّت قابو خزیذ ٗ فزٗع
اطت .
بٔ گفتٔ ٍظ٘ٗه تجارت اىنتزّٗیل پظت اطتاُ خ٘سطتاُ ،آغاس خزیذ ٗ فزٗع ایْتزّتی در ایِ اطتاُ بٔ طاه 
۲۷باسٍیگزدد ٗ ٌٕایْل ٍإأّ یل ٕشار اىی ینٖشار ٗ
ٍ۰۵۵زط٘ىٔ ٍیاُ خزیذاراُ ٗ فزٗػْذگاُ ایْتزّتی اطتاُ ت٘سیغ 

ٍ.یػ٘د
"طؼیذ جَؼیذصفا" در گفت ٗ گ٘ با ایزّا اظٖار داػت :اطتاُ خ٘سطتاُ اس ّظز حجٌ خزیذ ٗ فزٗع ایْتزّتی بؼذ اس تٖزاُ ٗ
ٍؼٖذ در رتبٔ طً٘ مؼ٘ر قزار دارد .
ایِ مارػْاصٗ ،ضغ حجٌ فؼيی خزیذ ٗ فزٗع ایْتزّتی اطتاُرا ّاٍطي٘ب داّظت ٗ افشٗد :افشایغ ایِ حجٌ ّیاس بٔ اطالع
رطاّی ٗ فزْٕگظاسی دارد .
جَؼیذ صفا ادأٍ داد :ادارٓمو پظت خ٘سطتاُ در تالع اطت با فزإٌ آٗردُ سیزطاختٖا ،سٍیْٔ ٍْاطبی بزای گظتزع
تجارت اىنتزّٗیل فزإٌ آٗرد مٔ اٍناُ پزداخت اس طزیق تَاٍی مارتٖای ػض٘ ػبنٔ ػتاب اس آُ جَئ اطتٗ .ی اس جَئ
ٍشایای خزیذ ایْتزّتی را صزفٔج٘یی در ٗقت ٗ ٕشیْٕٔای رفت ٗ آٍذ ،مإغ تزافیل ػٖزیٍ ،تؼاده ػذُ قیَتٖا ٗ
پیؼگیزی اس ػزضٔ ماال بٔ قیَتٖای ٍتفاٗت ت٘طط فزٗػْذگاُ ٍختيف ػْ٘اُ مزد .ایِ مارػْاص اضافٔ مزد :خزیذ ٗ فزٗع
اس طزیق ایْتزّت ٍیت٘اّْذ با دادُ اطالػات ماٍو بٔ خزیذار ،جي٘ی ط٘ء اطتفادٕٓای احتَاىی را گزفتٔ ٗ رضایت
ٍصزفمْْذگاُ را افشایغ دٕذ .
جَؼیذ صفا گفت :فزٗػْذگاُ ّیش با دطتزطی پیذا مزدُ بٔ ٍؼتزیاُ بیؼتز ،اس ٍشیت ایِ ّ٘ع تجارت بٖزٍْٓذ ٍیػّ٘ذ.
ٌٕ ایْل طیظتٌ "پزداخت" بٔ آدرص  ،WWW.PARDAKHT.COMبشرگتزیِ فزٗػگآ ایْتزّتی مؼ٘ر در اطتاُ اصفٖاُ
اطت مٔ بٔ ٗاططٔ اّؼقاد قزارداد َٕناری با پظت ّظبت بٔ فزٗع ٗ ارطاه ماالٕای درخ٘اطتی آّاُ بٔ ٍحو فؼاىیت

دارّذ
۶۱فزٗػگآ ایْتزّتی دارای قزارداد َٕناری با پظت ،در اطتاُ خ٘سطتاُ فؼاىیت
داردٌٕ .امُْ٘  .
ٍظ٘ٗه تجارت اىنتزّٗیل پظت خ٘سطتاُ با بیاُ ایْنٔ تَاٍی فزٗػگإٖای اطتاُ ٍیت٘اّْذ ّظبت بٔ فزٗع آّالیِ اقذاً
مْْذ ،بزای ٍؼاٗرٓ با فزٗػگإٖای ٍتقاضی رآاّذاسی فزٗػگآ اىنتزّٗینی ،اػالً آٍادگی مزد .
ٗی در خص٘ؽ ایجاد سٍیْٔ السً بزای ٗرٗد ػزمتٖا ٗ ٍ٘طظات ت٘ىیذی در ػزصٔ خزیذ ٗ فزٗع ایْتزّتی گفت :پظت
اطتاُ در حاه بزرطی رإنارٕا ٗ ایجاد طیظتَٖای حَو ٗ ّقو السً بزای ارطاه ٗ دریافت ٕز ّ٘ع ٍزط٘ىٔ طبل ٗ
طْگیِ اطت.

پزداخت ارائٔ دْٕذٓ رآ مارٕاي تجارت اىنتزّٗیل ٗ فزٗع ٍجاسي
ٌٕ امُْ٘ بزاي ٍؼاٗرٓ رايگاُ تَاص حاصو فزٍائیذ:
۵۷۶- ۲۲61۶4۶۷

