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 آضٌایی تا ًواد اػتواد الکتشًٍیکی ٍ ضشٍست اخز آى تشای فشٍضگاُ ّای ایٌتشًتی:

دس ٍاقغ ًواد اػتواد الکتشًٍیکی هطخػِ ای تِ هٌظَس اػتواد ساصی کاستشاى دس ٌّگام هشاجؼِ تِ سایتْا ٍ فشٍضگاُ ّای ایٌتشًتی 

ایي ًواد تؼذ اص دسیافت  یاػطا .هشکض تَسؼِ تجاست الکتشًٍیکی ٍظیفِ اػطای ًواد اػتواد الکتشًٍیکی سا تش ػْذُ داسد هی تاضذ.

 کاهل هطخػات ٍ هذاسک الصهِ ٍ تائیذ ضشایط الصم، غَست هی پزیشد .

اى خَاّذ داضت ٍ هشاجؼِ کٌٌذُ تائیذ فشٍضگاُ ّای ایٌتشًتی تَسط یک هَسسِ ثالث تاثیش صیادی دس جلة اػتواد هشاجؼِ کٌٌذگ

اهاى هاًذى اطالػات خَد ایوٌی تیطتشی احساس هی ًوایذ ٍ حتی دس غَست سَء استفادُ اص ایي اطالػات هی تَاًذ تشای  اص دس

 ضکایت تِ هشاجغ قاًًَی ریػالح هشاجؼِ ًوایذ .

 لَگَی هخػَظ ًواد اػتواد الکتشًٍیکی هطخع هی تاضذ. صیشدس قسوت 

 فشٍضگاُ ّایی کِ هَفق ضذُ اًذ ایي ًواد سا  اص ٍصاست تاصسگاًی کسة کٌٌذ سٍی لَگَی صیش کلیک کٌیذ.جْت هطاّذُ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دسج هی ضَد. ،ایي ًواد دس تاالی غفحِ اغلی ٍب سایت فشٍضگاُ ّای ایٌتشًتی کِ هَفق تِ اخز ًواد ضذُ اًذ

 

 

 ضزورت اخذ نماد اعتماد الکتزونیکی :

ضشایط اخز ًواد اػتواد الکتشًٍیکی )ای ًواد( تشای فشٍضگاُ ّای ایٌتشًتی تَسط هشکض تَسؼِ تجاست الکتشًٍیکی ٍ صیش ًظش تا اػالم 

ایي طَس هی تَاى ًتیجِ گشفت کِ دس جْت اػتواد ساصی، تاال تشدى ضشیة اهٌیت، ساهاًذّی ٍ  "ٍصاست غٌؼت، هؼذى ٍ تجاست"

ٍ ایجاد سقاتت سالن دس کاّص قیوتْا ٍ استقای سطح کیفیت فشٍش کاال ٍ اسائِ خذهات سسویت تخطی تِ فؼالیت ایي فشٍضگاُ ّا 

 هٌاسة تِ هػشف کٌٌذگاى خشیذاس اص فشٍضگاُ ّای ایٌتشًتی اخز ًواد اػتواد الکتشًٍیکی ًِ تٌْا الصم تلکِ ضشٍسی است.

خَد ایي ًواد الصهِ غذٍس پشٍاًِ کسة تشای فشٍضگاُ تا اخز ًواد اػتواد الکتشًٍیکی اص هشکض تَسؼِ تجاست الکتشًٍیکی کِ گشفتي 

ّای الکتشًٍیکی هی تاضذ، اػتواد خشیذاساى تشای خشیذ اص ایي فشٍضگاُ ّا افضایص هی تایذ ٍ تا تَجِ تِ سػایت ضَاتط قاًًَی ٍ ثثت 
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شی ًسثت تِ خشیذ کاال یا اطالػات آًْا دس هشاجغ سسوی ٍ دس ًْایت ًظاست تش فشٍضگاُ ّا، هػشف کٌٌذگاى تا اطویٌاى تیطت

استفادُ اص خذهات ایٌتشًتی اقذام خَاٌّذ ًوَد ٍ تا افضایص اطالػات هػشف کٌٌذُ تشای استفادُ اص کاال ٍ خذهات اهکاى ٍجَد تاصاس 

 کارب قیوتْا کاّص خَاّذ یافت. 

ّا، اهٌیت دس فشٍش، تحَیل تِ هَقغ تِ ّوشاُ ًظام هٌذضذى فشٍضگاُ ّای ایٌتشًتی، تخلفات احتوالی دس صهیٌِ ّای کیفیت کاال

حتی تخطی اص فؼالیت ّای خشدُ جلَگیشی خَاّذ ضذ،  اص ٍقَع تخلف ٍ هی یاتذ کاال، ضَاتط تاصپس گیشی کاال ٍ. . . کاّص

 فشٍضی کطَس دس هثادالت داخلی تِ اجشاء دس خَاّذ آهذ. 

ًواد اػتواد ٍ فشٍضگاّْایی کِ داسای ایي داسای  ًوَداس تشسین ضذُ دس قسوت صیش، تفاٍت ًتیجِ خشیذ اص فشٍضگاّْای ایٌتشًتی دس

 .است ًواد ًیستٌذ ًوایص دادُ ضذُ

 
 
 
 

 

 

 


