خزیذّبی آًالیي ٍ ایٌتزًتی ثب گغتزػ فضبی هجبسی ٍ ّوچٌیي هشایبیی کِ دارًذ ثیؼ اس گذؽتِ هَرد اعتقجبل هزدم قزار گزفتِ اعت ،اهب ثِ
رغن توبم هشایبیی کِ دارًذ دارای هؼبیجی ّغتٌذ کِ در فَرت آؽٌب ًجَدى ثب راُ ّبی درعت خزیذ آًالیي ثِ راحتی هی تَاى در دام ؽیبداى
گزفتبر ٍ اس کزدُ خَد پؾیوبى ؽذ.
ایي رٍسّب ػالٍُ ثز فزٍؽگبُ ّبی ایٌتزًتی ؽبّذ کبًبل ّبی هختلفی اس فزٍػ اًَاع ٍ اقغبم کبال در فضبی تلگزام ّغتین .خیلی اس افزاد ثزای
راُ اًذاختي کغت ٍ کبر عبلن ثِ چٌیي فضبیی رٍی آٍردُ ٍ یک هغبسُ هجبسی را در چٌیي فضبیی راُ اًذاسی کزدُ اًذ کِ ایي کبًبل ّب ثِ دلیل
هؼزفی کبال ٍ ػوَهب قیوت ّبی هٌبعت ٍ حتی ارعبل رایگبى هَرد اعتقجبل قزار گزفتِ اعت .در کٌبر ایي ًَع کبًبل ّب ثزخی اس فزٍؽٌذگبى ّن
در کٌبر داؽتي هغبسُ ثزای تجلیغبت اقالم هغبسُ خَد کبًبلی راُ اًذاختِ تب ضوي هؼزفی کبال اقذام ثِ فزٍػ ٍ ارعبل کبالی هَرد ًیبس ثزای افزادی
کٌٌذ کِ ٍقت چٌذاًی ثزای خزیذ ّبی حضَری ًذارًذ.
اهب ثبیذ آگبُ ثَد کِ در کٌبر توبم ایي هشایب ٍ کبرکزدّبی هثجت فضبی هجبسی ثِ ٍیضُ تلگزام کِ هَرد اعتفبدُ ثغیبری اس ایزاًیبى اعت ،ثزخی
ّن ثِ دًجبل عَء اعتفبدُ اس ایي فضب ّغتٌذ؛ ثِ گًَِ ای کِ در قبلت راُ اًذاسی عبیت یب کبًبل ّبی خزیذ آًالیي اقذام ثِ فزیت هزدم کزدُ ٍ اس
ایي کبر ّیچ اثبیی ًذارًذ.
ثز ایي اعبط در ایي ؽزایظ افشایؼ عغح آگبّی ٍ کغت آهَسػ ّبیی هی تَاًذ ثغیبر هَثز ثَدُ ٍ اس ثغیبری اس کالّجزداری ّب جلَگیزی کٌذ
ٍ اس هشایبی خَة خزیذ ایٌتزًتی اس جولِ فزفِ جَیی در ٍقت کبرثزاى ،هشایبیی چَى اهٌیت در جبثجبیی پَل ،کبّؼ ّشیٌِّبی ثبساریبثی،
فزفِ جَیی اقتقبدی ٍ افشایؼ فزفتّبی ؽغلی ٍ غیزُ ثْزُ ثزد.
اهب چگًَِ در ایٌتزًت ثِ خزدُ فزٍؽبى اػتوبد کٌین ٍ در دام دعیغِ ّبی کالّجزداری ًیفتین؟ ّز رٍس هیلیَى ّب ًفز ثذٍى ّیچ گًَِ هؾکلی
در ایٌتزًت خزیذ هی کٌٌذ .ثب داؽتي کوی ؽجبػت ٍ داًؼ ،ؽوب هی تَاًیذ اس ایجبد هؾکالت هزثَط ثِ تجبرت الکتزًٍیک جلَگیزی کٌیذ؛
الجتِ در اثتذا ثبیذ خغزات خزیذّبی ایٌتزًتی را ثؾٌبعین کِ ؽبهل هَارد سیز اعت:
 خزیذ کبالّبیی کِ توَیل دادُ ًوی ؽًَذ.
 ارائِ کبالّبیی کِ ثب خقَفیبت گفتِ ؽذُ در عبیت هغبثقت ًذارًذ
 تبخیزّب ٍ سحوت ّبیی کِ خزیذ آًالیي دارد
 خذهبت ضؼیف پظ اس فزٍػ
 عَء اعتفبدُ اس کبرت ّبی اػتجبری ؽوب

در هنگبم خریدهبی اینترنتی همچنین موارد زیر ببید رعبیت شود:
 -1بب فزيشىدگبن مطمئه ي معزيف معبمله کىید:

 فزٍؽٌذگبى دارای اػتجبر را اًتخبة کٌیذ ثَیضُ سهبًی کِ اس اؽخبؿ خبفی خزیذ هی کٌیذ
 در جْت افشایؼ اهٌیت خَد اس فزٍؽگبُ ّبی ایٌتزًتی کِ دارای ًوبد اػتوبد الکتزًٍیکی ّغتٌذ ،خزیذ کٌیذ(.لیغت ّوِ کغت ٍ
کبرّبی ایٌتزًتی کِ دارای ًوبد اػتوبد الکتزًٍیکی ّغتٌذ در عبیت  www.enamad.irقبثل هؾبّذُ اعت).
 در جغتجَی هذارک ٍاقؼی هبًٌذ جشئیبت آدرط ٍ ؽوبرُ تلفي ثزای ثزقزاری ارتجبط ثبؽیذ
 فقظ ثب ثبسدیذ اس ٍة عبیت افزاد یب ؽزکتّب در هَرد آًْب قضبٍت ًکٌیذ
ٍ قتی کِ در حبل خزیذ اس ؽزکت ّبی خبرجی ّغتیذ ،ثِ عَر خبؿ خیلی حغبط ثبؽیذ
 عیبعت فزٍؽٌذگبى در حفظ حزین ؽخقی ٍ ثبسپزداخت هجلغ کبال را ثزرعی کٌیذ
 اس رٍػ ّبی هٌبعت ٍ ایوي ثزای پزداخت پَل در ایٌتزًت اعتفبدُ کٌیذ تب در فَرت ػذم توَیل کبال اس اعالػبت هبلی ٍ ثبًکی ؽوب
تب حذی هوبفظت ؽَد
 -2از وة سبیت هبی مطمئن استفبده کنید:
 اعویٌبى حبفل کٌیذ کِ اس یک ٍة عبیت هغوئي ثزای ٍارد کزدى اعالػبت کبرت اػتجبری خَد اعتفبدُ هی کٌیذ .در گَؽِ پبییي
عوت راعت پٌجزُ هزٍرگز خَد ثِ دًجبل ًؾبًِ ای اس قفل ) (Padlockثبؽیذ ٍ اعویٌبى حبفل کٌیذ کِ آدرط ٍة عبیت ثب
\\ https:آغبس هی ؽَد
 اگز ؽوب اس آخزیي ًغخِ هزٍرگز خَد اعتفبدُ هی کٌیذ ٍ ٍة عبیت ایٌتزًتی فزٍؽگبُ اس جذیذتزیي تکٌَلَصی اهٌیتی هبًٌذ ًغخِ
جذیذ ٍ هؼتجز ؽٌبعِ اهٌیتی SSLاعتفبدُ هی کٌذ ،هوکي اعت ٍقتی کِ اس یک ٍة عبیت هغوئي ثبسدیذ هی کٌیذًَ ،ار آدرط
ؽوب عجش ؽَد
 اگز اخغبری در ارتجبط ثب ؽٌبعِ اهٌیتی عبیت دریبفت کزدیذ ،خیلی حغبط ٍ هوتبط ثبؽیذ .در ّز حبل ،قفل )ً (Padlockؾبًِ
ای دقیق اس ٍجَد اهٌیت در عبیت ًیغت ٍ ّیچ ارتجبعی ثب افَل اخالقی هَرد اعتفبدُ فبحجبى عبیت ًذارد
 ثز رٍی قفل ) (Padlockکلیک کٌیذ تب ثتَاًیذ ادػبی فزٍؽٌذُ در هَرد َّیتؼ را ثجیٌیذ ٍ ثزرعی کٌیذ کِ آیب ؽٌبعِ اهٌیتی آًْب
در آدرط درعت ٍ ٍاقؼی ثجت ؽذُ اعت یب خیز
 اعالػبتی کِ تَعظ قفل ) (Padlockرٍی ففوِ ظبّز هی ؽَدً ،جبیذ ؽوب را فزیت دّذ .ثزای فبحجبى افلی عبیت کپی کزدى
تقَیز یک قفل ) (Padlockکبر آعبًی اعت .ؽوب ثبیذ ثِ دًجبل قفلی ) ( Padlockثبؽیذ کِ در پٌجزُ افلی خَد هزٍرگز ٍجَد
دارد
 -3اس دسیسه هبی کالهبزداری بز حذر ببشید:
 اگز ؽزایظ (یک هؼبهلِ) خیلی ثیؾتز اس حذ ٍاقؼی ٍ ػبلی ثِ ًظز ثزعذ ،احتوبال حقِ ای در کبر اعت .در ایٌتزًت ثِ ثزرعی اعالػبت
راجغ ثِ ایي ؽزکت ثپزداسیذ ٍ ثزرعی کٌیذ کِ آیب ؽخقی قجال ثب ایي هؾکل هَاجِ ؽذُ اعت

 اس عزح ّبی کبر در خبًِ کِ ٍػذُ هی دٌّذ ثِ راحتی هی تَاًیذ درآهذ کغت کٌیذ ٍ ّیچ ٍقت ّشیٌِ ای ًپزداسیذ ،اجتٌبة کٌیذ
 اس ؽزکت ّبی هؼتجز خزیذ کٌیذ
 ثِ ؽذت اس ّز چیشی کِ در پیبم ّبی ًبخَاعتِ یب ّزسًبهِ ّب ) (Spamارائِ ٍ تجلیغ هی ؽَد ،اجتٌبة ٍ دٍری کٌیذ
 -4فزيش آوالیه:
اگز ؽوب ؽزکتی داریذ کِ ثخؼ فزٍػ آًالیي دارد،
 هؾتزیبى ٍ ػزضِ کٌٌذگبى جذیذ را اس عزیق اعالػبت هٌتؾز ؽذُ در هَرد آًْب (هبًٌذ ؽوبرُ تلفي یب آدرط) ؽٌبعبیی کٌیذ
 قجل اس ارعبل ّز ًَع کبالیی ثِ فَرت ًغیِ ،گشارؽی اس ٍضغ اػتجبری هؾتزیبى خَد تْیِ کٌیذ
 اعتفبدُ اس عیغتن ّبی ثزرعی َّیت ٍ اػتجبر آدرط ) ٍ (AVSؽوبرُ اهٌیتی کبرت)(CSC
 هی تَاًذ ثِ گًَِ ای هَثز خغزات تقلت ٍ کالّجزداری در تجبرت الکتزًٍیک را کبّؼ دّذ
 تبییذ اػتجبر هؾتزی ،پزداخت هجلغ پَل را تضویي ًوی کٌذ؛ ثٌبثزایي ؽزکت ّب ثبیذ توبهی ثزرعی ّب ثزای تبییذ اػتجبر هؾتزی ٍ
آدرط هؾتزی ثزای توَیل کبال را اًجبم دٌّذ

توصیه هایی برای خریدهای آنالین
 -1قیوت ٍ افبلت کبال را قجل اس خزیذ ثزرعی کٌیذ ٍ حتوب قجل اس ایٌکِ خزیذ خَد را ًْبیی کٌیذ ،کبالی هذ ًظز خَد را اس جْبت
هختلفی چَى افبلت ،قیوت ٍ خذهبت ثزرعی ٍ ثب فزٍؽگبُ ّبی دیگز هقبیغِ کٌیذ تب هجبدا هتضزر ؽَیذ.
ّ -2زگش اس کبهپیَتزّب ٍ ؽجکِ ّبی ػوَهی ثزای اًجبم خزیذ ایٌتزًتی اعتفبدُ ًکٌیذ ،چزاکِ ؽجکِّبی ػوَهی ًغجت ثِ ؽجکِ ایٌتزًت
ؽخقی ؽوب ثِ هزاتت ًب اهي تز اعت؛ ثٌبثزایي اس ؽجکِ ّبی ػوَهی فقظ ثزای گؾت ٍ گذار  ،عزگزهی ٍ توقیق در ایٌتزًت
اعتفبدُ کٌیذ ٍ ّزگش اس آًْب ثزای اًجبم تزاکٌؼ ّبی هبلی اعتفبدُ ًکٌیذ.
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حتوب آدرط عبیت هزثَعِ را خَدتبى تبیپ کٌیذ ٍ اس لیٌک ّبی هَجَد داخل ایویل اعتفبدُ ًکٌیذ.
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فزٍؽگبُ ّبی ایٌتزًتی قبًًَی ٍ هَرد اعویٌبى هؼوَال قجل اس ارعبل کبال ٍ ثؼذ اس اًجبم خزیذ ،هَرد خزیذ را ثِ ؽوب اس عزیق اط ام
اط یب ایویل گشارػ هی دٌّذ ٍ اس ؽوب تبییذیِ خَاٌّذ گزفت.
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اگز ققذ خزیذ ایٌتزًتی داریذ ،ػجلِ ًکٌیذ ٍ ثب دقت فزآیٌذ خزیذ را اًجبم دّیذ ٍ ًغجت ثِ تْذیذات اهٌیتی عبیجزی ٍ
کالّجزداریْبی ایي فضب هغلغ ثبؽیذ .کبرثزاى در سهبى اًجبم ایي ًَع اس خزیذّب ثبیذ ثیؾتز اس ّز سهبى دیگزی تبهیي اهٌیت خَد را
جذی ثگیزًذ.
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ًوبد اػتوبد الکتزًٍیک ثب یک آرم هؾخـ در ففوِ ًخغت عبیت هَرد ًظز قبثل هؾبّذُ اعت کِ ثزای ثزرعی افبلت آى ًوبد هی
تَاى رٍی آى کلیک کزدُ ٍ اعالػبت فزٍؽگبُ را در آًجب هغبلؼِ کزد.فؼبلیت دارًذگبى ًوبد دائن الکتزًٍیک اس ًظز قبًًَی هَرد تبئیذ
اعت.
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اس اهٌیت عیغتن یب رایبًِای کِ اس آى خزیذ آًالیي خَد را اًجبم هیدّیذ ،هغوئي ثبؽیذ.

 -8در پزداختّبی آًالیي اس عزیق درگبُّبی ثبًکی ثِ دعتَرالؼولّبی اهٌیتی آى تَجِ ؽَد.

