
آموزش دریافت
مناد اعتامد الکرتونیکی



الزامات فروشگاه های اینرتنتی:

١– نشانی پستی واحد اقتصادی عرضه کننده کاال یا خدمات (محل فعالیت می تواند منزل یا محل کار باشد).

مالک: اگر خود یا پدر، مادر و همرس مالک محل هستید، اسکن سند و اسکن قبض عوارض شهرداری برای تایید آدرس پرداخت شده یا نشده و اسکن شناسنامه مالک رو الزامیست.  

مستاجر: اگر خود یا پدر، مادر و همرس مستاجر محل هستید، اسکن اجاره نامه که الزم نیست محرضی بوده و بنگاهی نیز کافیست  و اسکن شناسنامه مستاجر الزامیست.  

٢- تلفن و منابر واحد اقتصادی عرضه کننده کاال یا خدمات (داشنت تلفن ثابت الزامی است).

٣- نشانی پست الکرتونیکی واحد اقتصادی عرضه کننده کاال یا خدمات.

برای ثبت نام و برای تکمیل این قسمت الزامی مبنظور داشنت ایمیل از دامین سایت (info و ...) نیست.  

٤- نام دامنه باید با هویت و مشخصات حقوقی وب سایت مربوطه ثبت شود.

دامین باید به نام صاحب فروشگاه باشد.  

٥– هویت تامین کننده (شامل کشور سازنده)

سی دی و اقالم مشابه:  

کپی رایت: در صورتی که محصول مورد نظر تولید داخل نباشد میتوان آن را به صورت کپی رایت به فروش رساند – برای مثال ویندوز رو میتوان کپی کرد و فروش رساند ولیکن نرم افزار فتوشاپی که به آن   

توسط رشکتی آموزش و ... اضافه گردیده است را منی توان کپی منود.

اورجینال: روی محصوالتی که اورجینال هستند باید کد وزارت ارشاد محصول داخل سایت درج شود و همچنین عبارت "این محصول دارای هلوگرام می باشد". (مشرتی می تواند از فروشگاهی که تحت   

این رشایط محصول بدون هلوگرام را فروخته است شکایت مناید).

٦- اعالم میزان مالیات بر ارزش افزوده (VAT) به خریدار

مالیات از خریدار: اگر مایلید از خریدار مالیات بگیرید باید به صورت شفاف میزان مالیات مشخص گردد.   

مالیات از فروشنده: دریافت مناد به منزله ی معرفی شام به سازمان مالیات منی باشد ولی چنانچه درخواست از طرف سازمان مالیات باشد به آن سازمان معرفی خواهید شد.  

٧- گواهینامه دیجیتالی SSL (داشنت گواهینامه دیجیتالی توسط فروشنده جهت اطمینان از امنیت تراکنش های اینرتنتی)

فقط برای مناد دو ستاره به این گواهی نیاز است و در واقع تنها فرق بین مناد تک ستاره و دو ستاره همین گواهینامه می باشد.  

هدف: ایجاد امنیت در دریافت اطالعات از کاربر مثل شامره تلفن و نام  

پرداخت آنالین: SSL که درگاه بانک دارد ارتباطی به سایت متقاضی مناد نداشته و می بایست جداگانه دریافت شود.  

مناد ٣ ستاره و باالتر: فعال این نوع مناد ارائه منی گردد.  

الزام برای دریافت مناد: از طریق پست (برای فروش Cod) و از طریق بانک ها (برای پرداخت آنالین) خواهد بود.  

٨- پروانه کسب: فعال الزامی منی باشد.

٩- هزینه سالیانه: در حال حارض هزینه ای ندارد ولیکن در حال تعیین نرخ می باشد.

١٠- بررسی دوره ای: فقط در زمان متدید ساالنه مناد یا در صورتی که مشرتی شکایتی داشته باشد این موارد مجددا بررسی خواهد شد.

١١- سابقه ی فروشگاه و دامین : نیازی به سابقه نیست.

١٢ -وضعیت چند فروشگاهی: برای هر دامین و یا ساب دامین باید مناد جداگانه گرفت و یک نفر میتواند بینهایت مناد برای بی نهایت سایت درخواست مناید.

١٣- چند آدرس اینرتنتی: در صورتی که حداکرث سه آدرس اینرتنتی (ساب دامین یا دامین جدا ) دارید که ریدایرکت میشوند به دامین اصلی، یک مناد برای متامی آنها کافی است (پارک مورد قبول منی باشد).

١٤ -موضوع واحد اقتصادی: اگر در چند موضوع فعالیت دارید، موردی را انتخاب منائید که متامی موارد را شامل گردد (چندان رضوری بنظر منی رسد.)

١٥- وضعیت خدمت وظیفه ی آقایان: داشنت کارت پایان خدمت، معافیت و گواهی اشتغال به تحصیل معترب الزامیست.

١٦- پایان کار ساختامن: رضوری نیست.

١٧- ایران کد: برای دریافت ایران کد، با نرم افزار IE٦ یا IE٧ سایت را باز کنید. بسته به نوع فعالیت فروشگاه از گزینه ی کاال یا خدمات می توانید استفاده منایید.

مثال: برای نرم افزار مسیر را طی کرده و کد ٢٤١٢٧ را دریافت خواهید منود و با توجه به اینکه برای هر موضوع یک کد اختصاص داده می شود فروشگاه نرم افزار همین کد را ٢٤١٢٧ دریافت خواهد کرد.  

١٨- ارسال مدارک زیر به آدرس مرکز توسعه تجارت الکرتونیک

١- کپی برابر اصل گواهی پایان خدمت نظام وظیفه، معافیت یا گواهی اشتغال به تحصیل  

٢- کپی برابر اصل سند مالکیت یا قرارداد رسمی اجاره اقامتگاه  

٣- دو قطعه عکس ٤*٣ متام رخ جدید  

٤- کپی برابر اصل شناسنامه، کارت ملی یا گذرنامه  

٥- کپی برابر اصل پروانه کسب در صورت وجود بودن  
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١٧- ایران کد: برای دریافت ایران کد، با نرم افزار IE٦ یا IE٧ سایت را باز کنید. بسته به نوع فعالیت فروشگاه از گزینه ی کاال یا خدمات می توانید استفاده منایید.

مثال: برای نرم افزار مسیر را طی کرده و کد ٢٤١٢٧ را دریافت خواهید منود و با توجه به اینکه برای هر موضوع یک کد اختصاص داده می شود فروشگاه نرم افزار همین کد را ٢٤١٢٧ دریافت خواهد کرد.  

١٨- ارسال مدارک زیر به آدرس مرکز توسعه تجارت الکرتونیک

١- کپی برابر اصل گواهی پایان خدمت نظام وظیفه، معافیت یا گواهی اشتغال به تحصیل  

٢- کپی برابر اصل سند مالکیت یا قرارداد رسمی اجاره اقامتگاه  

٣- دو قطعه عکس ٤*٣ متام رخ جدید  

٤- کپی برابر اصل شناسنامه، کارت ملی یا گذرنامه  

٥- کپی برابر اصل پروانه کسب در صورت وجود بودن  




