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 )1مقدمه
سااماندهي کساب و کارهاي الکترونيکي به عنوان يکي از ده پروژه بخش اصاح نظا توزيع در رر توول اقتصاادي مصوس سال
 1317از وظايف وزارت صنعت ،معدن و تجارت ميباشد .در بند -1

ماده  3اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونيکي ،ساماندهي

فعاليت ساايتهاي تجارت الکترونيکي به عنوان يکي از وظايف مرکز ،به تاييد شاوراي نهباان رسيده است .به عحوه مطابق مصوبه
جلساه مور  1331/1/11شااوراي امنيت کراور ،با هدف ساااماندهي فعاليت کسااب و کارهاي الکترونيکي ،مساائوليت اعطاي نماد
اعتماد به کساب و کارهاي الکترونيکي به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي واگذار گرديده است .همچنين نماد اعتماد الکترونيکي به
عنوان يکي از مجوزهاي وزارت صنعت ،معدن و تجارت در جلسه هرتم هيات مقررات زدايي و تسبيل صدور مجوزهاي کسب و کار
مور  ،31/3/11تصويب شده است .به عحوه در ارديابرت ماه سال  ، 1333به منظور پيرهيري از جرايم مالي فتا ،سندي با عنوان
«تايين وظايف دساتهاهها» در کميته پيراهيري از جرايم سااياري معاونت اجتماعي و پيرهيري از وقوج جر قوه قیاييه تصويب
شاده اسات که در اين ساند به وظيفه وزارت صنعت ،معدن و تجارت در خصو

ساماندهي فعاليت سايتباي تجارت الکترونيکي با

اعطاي نماد اعتماد الکترونيکي و نظارت بر کساااب و کارهاي الکترونيکي و همچنين ارحج رسااااني عمومي در خصاااو

خريد از

فروشهاههاي الکترونيکي داراي نماد اعتماد الکترونيکي اشاره شده است.
همچنين به منظور حمايت از حقوق مصرف کنندگان در فیاي الکترونيکي در راستاي باس سو قانون تجارت الکترونيکي(مواد 33
الي  )13مرکز توساااعاه تجاارت الکترونيکي وظاايفي وون حمايت از فعاليتهاي تجارت الکترونيکي (ماده  11قانون تجارت
الکترونيکي) ،نظارت بر حسن اجراي قانون تجارت الکترونيکي (ماده  1اساسنامه مرکز) و ارائه وارووس و ضوابط حمايت از مصرف
کنندگان در فیاي تجارت الکترونيکي براساس فصل اول از باس سو قانون تجارت الکترونيکي (ماده  11-3اساسنامه مرکز) را عبده
دار مي باشاد .هدف از اعطاي نماد اعتماد الکترونيکي ،اعتمادسازي و رسميتدهي به فعاليت کسب و کارهاي الکترونيکي و حمايت
از حقوق مصرفکنندگان و جلوگيري از آسيبهاي احتمالي در ابعاد مختلف اعم از امنيتي ،اجتماعي ،فرهنهي و اقتصادي است.
اين ساند ،دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونيکي ،نظارت بر فعاليت کسب و کارهاي الکترونيکي و رسيدگي به تخلفات آنبا را
ترريح ميکند.

 )2هدف سند
هدف از تدوين اين ساند ترريح جزييات کليه فرايندهاي مربوط به ارزيابي کسب و کارهاي الکترونيکي ،شاخصهاي ارزيابي و
اعطاي نماد اعتماد الکترونيکي بر اسااااس شااااخصهاي مذکور ،به عحوه نووه نظارت بر عملکرد و فعاليتهاي کساااب و کارهاي
الکترونيکي و رسيدگي به تخلفات آنبا ميباشد.

 )1-2ذينفعان
ذينفعان اين رر عاارتند از:
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مرکز توسعه تجارت الکترونيکي



کسب و کار الکترونيکي



مصرفکننده



وزارت فرهنگ و ارشاد اسحمي



سازمان تنظيم مقررات راديويي



وزارت جباد کراورزي



وزارت ببداشت ،درمان و آموزش پزشکي



نيروي انتظامي



ساير دستهاههاي اجرايي

 )2-2ساختار سند
در ادامه ساند  ،ابتدا به تعاريف و واژگان مرتاط با موضوج سند پرداخته شده است .سپس در بخش بعدي ويژگيهاي نماد
اعتماد الکترونيکي تراريح شاده است .در بخش وبار  ،به نووه احراز صححيت و شاخصهاي مرتاط با فرايند ارزيابي و اعطاي

نماد پرداخته شده است و در نبايت در بخش پنجم نووه نظارت بر فعاليت کسب و کارهاي الکترونيکي ترريح شده است.

 )3تعاریف و واژگان
 )1-3نماد اعتماد الکترونیکی
در راساتاي ارائه وارووس و ضاوابط حمايت از مصارف کنندگان در فیاي تجارت الکترونيکي براساس فصل اول از باس سو قانون
تجارت الکترونيک (نماد اعتماد الکترونيکي به عنوان يک مجوز دولتي اسات) که براساس ماده  11-3اساسنامه مصوس مرکز توسعه
تجارت الکترونيکي وزارت صانعت ،معدن و تجارت اعطا ميشاود و صرفاً به فعاليتباي تجاري قانونمند در فیاي مجازي که صاحب
امتياز آن احراز صاححيت شده است ،اعطا ميگردد.اين نماد در واقع داده الکترونيکي پويايي است که حاوي ارحعاتي در مورد يک
کساب و کار الکترونيکي مرخص ميباشد به گونه اي که هرشخصي ميتواند به واسطه اين نماد و ارحعات مندرج در آن و مقايسه
با فیاي الکترونيکي کسب و کار به هويت و وارووس فعاليت آن کسب و کار الکترونيکي اعتماد نمايد.
صادور  ،تعليق ،تمديد و يا ابطال مجوز هرگونه فعاليت اقتصادي و تجاري در بستر ماادالت الکترونيکي و فیاهاي مجازي از جمله
اينترنت ،شااکه ملي ارحعات ،شاکههاي ارتااري و اجتماعي و يا ساير شاکهها و ابزارهاي نوظبور ،توسط کليه اشخا

حقيقي يا

حقوقي اعم از دولتي يا غيردولتي منوصارا توسط مرکز توسعه تجارت الکترونيکي وزارت صنعت معدن تجارت با صدور نماد اعتماد
الکترونيکي انجا ميپذيرد.
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 )2-3مركز
مرکز توساعه ت جارت الکترونيکي وزارت صانعت ،معدن و تجارت که مرجع صدور نماد اعتماد و نيز رييس آن ،رييس کميته نظارت
ميباشد.

 )3-3سامانه نماد اعتماد الکترونیکی (سامانه اینماد)
سامانه مديريت خدمات مربوط به نماد اعتماد الکترونيکي با آدرس دامنه  eNAMAD.irبه عنوان سامانه مرجع کسب و کارهاي
الکترونيکي به ثات رسيده است و تمامي ارتاارات بين متقاضيان دريافت نماد اعتماد الکترونيکي با مرکز توسعه تجارت الکترونيکي
در اين سامانه تعريف شده است .در اين سامانه متقاضيان مي توانند به صورت آنحين درخواستهاي خود را ثات نموده و از نتيجه
آن ارحج حاصل نمايند .همچنين متولي راه اندازي سامانه ،مرکز توسعه تجارت الکترونيکي ميباشد.

 )4-3كمیته نظارت
در راساتاي اجراي ماده  6رر سااماندهي کساب وکارهاي اينترنتي مصاوس شوراي امنيت کرور در جبت ساماندهي و نظارت بر
کساب و کارهاي الکترونيکي ،تراکيل کميته نظارتي به رياسات مرکز توسعه تجارت الکترونيکي و با حیور اعیاي ذيل پيشبيني
گرديده است:
نمايندگان وزارتخانههاي:
ارحعات،
ببداشت،درمان و آموزش پزشکي،
فرهنگ و ارشاد اسحمي،
ارتاارات و فناوري ارحعات،
جباد کراورزي،
و نيروي انتظامي.

 )5-3كسب و كار الکترونیکی
يک واحد اقتصااادي که مالک آن شااخصااي حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي و يا غير دولتي اساات که بنا بر اهليت قانوني در بسااتر
ماادالت الکترونيکي و از رريق وسائل ارتااط از راه دور اقدا به ارائه انواج کاال يا خدمات ،بدون واسطه يا واسطهگري نمايد .در اين
دستورالعمل به اختصار کسب و کار ناميده مي شود.
بسترهاي ماادالت الکترونيکي با مرخصات ذيل در حوزه کاري نماد اعتماد الکترونيکي و اين دستورالعمل قرار نميگيرند:


در قاال خدمات ارائه شده عوضي دريافت نمينمايند،



به خريداران امکان سفارش را نميدهد.
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تاصره :آن دسته از بسترهاي ماادالت الکترونيکي که داراي بخري توت عنوان "فروشهاه" ميباشند نماد اعتماد صرفا به فروشهاه
تعلق خواهد گرفت.

 )6-3متقاضی
مالک کسب و کار الکترونيکي (اعم از شخص حقيقي و يا حقوقي) که درخواست دريافت نماد اعتماد الکترونيکي را ارائه داده است.

 )7-3كاال/خدمت
هرگونه کاال و خدمتي که در وارووس قوانين و مقررات جاري کراور جمبوري اساحمي ايران ،عرضه آن يه صورت مجازي بحمانع
است.

 )8-3نظارت
پايش مساتمر عملکرد و فعاليت کساب و کارهاي مرمول اين دستورالعمل از حيث رعايت قوانين و مقررات جاري کرور جمبوري
اساحمي در مدل کساب و کار و نيز عرضاه کاال و خدمات در فیاي مجازي ،همچنين پاياندي ايران به تعبدات رسمي که هنها
دريافت نماد اعتماد به انجا آنبا متعبد شده اند ،به منظور تجزيه و توليل و ارزيابي فعاليت آنبا.

 )9-3ارزیابی
تطايق کمي و کيفي فعاليتبا و نتايج حاصل از آن با شاخصهاي تعيين شده

 )11-3عملکرد
اقدامات و فعاليتهاي کسب و کارهاي الکترونيکي انجا شده يا در حال انجا بر اساس حوزه فعاليت واحد کسب و کار الکترونيکي

 )11-3شاخصها
اموري که معيار و وسيله بررسي و سنجش عملکرد قرار ميگيرند.

 )12-3دستگاه نظارتی
هريک از دساتهاه ها يا نبادهايي که مطابق قوانين و مقررات جاري کراور ،مسائوليت صدور مجوز براي کاال و خدمت و يا فعاليت
کسب و کارها براي ارائه کاال و خدمات را عبدهدار مي باشند .اين دستهاه ها صرفاً مودود به اعیاء کميته نظارتي نميباشند.
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 )13-3دبیرخانه كمیته نظارتی
مرکز توساعه تجارت الکترونيکي مسائوليت اداره دبيرخانه کميته را که از اين پس در اين ساند با عنوان "دبيرخانه" به آن اشاره
خواهد شد ،برعبده دارد.

 )14-3تخلف
نقض قوانين و ضااوابط مربوط به کسااب و کارهاي مراامول اين دسااتورالعمل و عد پاياندي به شاااخص هاي اعطاي نماد اعتماد
الکترونيکي مطابق دسااتورالعمل صااادره توسااط مرکز توسااعه تجارت الکترونيکي و تعبدات رساامي ارائه شااده در بدو دريافت نماد
اعتماد و هنها تمديد آن مطابق با آخرين نسخه منترر شده از رريق سامانه اينماد.

 )15-3ضمانت اجراء
پيامد و نتيجه ارتکاس تخلف مطابق اين دستورالعمل

 )16-3تعلیق نماد اعتماد
وضاعيتي اسات که ري آن نماد اعتماد الکترونيکي حساب مورد تا مدت تعيين شاده راق اين دستورالعمل از درجه اعتاار ساقط
ميگردد .در اين صورت صاحب امتياز نماد اعتماد بايد از قاول تعبدات جديد خودداري و راق دستورالعملهاي مرکز و با هماهنهي
مرکز ،صرفاً به ارائه تعبدات قالي عمل نمايد.

 )17-3ابطال نماد اعتماد
وضاعيتي است که ري آن نماد اعتماد الکترونيکي حسب مورد راق اين دستورالعمل در صورت درخواست متقاضي يا دارنده نماد
اعتماد ،يا بر ماناي راي کميته نظارت يا مراجع قیاايي و يا ساير مراجع ذيصح در وارووس صححيت و حسب قوانين و مقررات،
براي هميراه از درجه اعتاار ساقط ميگردد .در اين صورت صاحب امتياز نماد اعتماد بايد از قاول تعبدات جديد خودداري و راق
دستورالعملهاي مرکز و با هماهنهي مرکز ،صرفاً به ارائه تعبدات قالي عمل نمايد.

 )18-3انقضاي نماد اعتماد
وضعيتي است که ري آن نماد اعتماد الکترونيکي به دليل اتما مدت اعتاار ،با مبر منقیي نمايش داده خواهد شد .

 )4فرایند اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی
فرايند اعطاي نماد اعتماد الکترونيکي از رريق ساامانه نماد اعتماد الکترونيکي (اينماد) و به صورت غيرحیوري انجا مي گيرد.
به اين ترتيب که متقاضي با مراجعه به اين سامانه به آدرس  ، enamad.irپس از ورود ارحعات هويتي ،ارحعات تماس ،ارحعات

صفحه  8از 03
تمامي حقوق اين اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بوده و هرگونه استفاده از اين اثر منوط به کسب مجوز از صاحب اثر ميباشد.

دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الكترونیكی و نظارت بر فعالیت

تاریخ تصویب :اسفند96

کسب و کارهای الكترونیكی

شماره ویرایش0/3 :

کساب و کار الکترونيکي و بارگذاري مدارک و مستندات مورد نياز درخواست خود را ارسال مي نمايد .پس از انجا مراحل ارزيابي و
بررسي مدارک  ،در صورت احراز شرايط مطابق با اين دستورالعمل ،نماد اعتماد الکترونيکي صادر ميشود.

 )5اصالت نماد اعتماد الکترونیکی
نووه احراز اصالت نماد اعتماد از رريق يکي از دو روش زير امکان پذير است:


دريافت ارحعات صاوت سانجي بساته به نوج بساتر ماادالت الکترونيکي و مقايسه ارحعات درج شده در آن بستر با
ارحعات نمايش داده شده در صفوه صوتسنجي.



مراجعه به فبرساات کسااب و کارهاي داراي نماد اعتماد الکترونيکي در سااامانه اينماد و جسااتجوي کسااب و کار
الکترونيکي مورد نظر .

 )6شرایط تمدید مدت اعتبار نماد اعتماد الکترونیکی
مدت زمان اعتاار نماد اعتماد يک سااله بوده و در پايان اين مدت ،در صاورت احراز مجدد صححيت متقاضي ،اعتاار آن تمديد
ميگردد .متقاضاي بايد در فاصاله زماني  3هفته مانده به انقیااي اعتاار نماد اعتماد ،نسات به ارائه درخواست تمديد نماد کسب و
کار خود اقدا نمايد.


ونانچه صاحب امتياز نماد اعتماد در سررسيد تمديد و مبلت تعيين شده براي تمديد (سه هفته قال از اتما اعتاار نماد
اعتماد الکترونيکي) به هر دليلي مايل به تمديد نماد خود نااشد ،موظف است مراتب را به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي
اعح نمايد .در غير اينصورت نماد اعتماد الکترونيکي منقیي شده ،پس از دو هفته تعليق خواهد شد .پس از گذشت دو
هفته از زمان تعليق ،ونانچه اقدامي از سوي صاحب امتياز نماد اعتماد صورت نهيرد نماد اعتماد مربوره ابطال خواهد شد.

 )7تعهدات صاحب امتیاز نماد اعتماد الکترونیکی
صاحب امتياز نماد اعتماد الکترونيکي موظف است:


تمامي تعبدات مندرج در اين دسااتورالعمل و پيوسااتهاي آن و همچنين مفاد متن تعبدنامهاي که هنها صاادور نماد
اعتماد به صورت رسمي از ايران ا خذ شده است را در تما مدت فعاليت و اعتاار نماد اعتماد الکترونيکي به رور کامل و
دقيق رعايت نمايد



هرگونه تغيير در کساب و کار در خصاو

شاخصهاي اعطاي نماد اعتماد را نبايتا ظرف دو روز از زمان ايجاد تغيير به

مرکز اعح نمايد.


تجبيزات استاندارد مورد تاييد مرکز را بکار گيرد.
صفحه  9از 03

تمامي حقوق اين اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بوده و هرگونه استفاده از اين اثر منوط به کسب مجوز از صاحب اثر ميباشد.



دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الكترونیكی و نظارت بر فعالیت

تاریخ تصویب :اسفند96

کسب و کارهای الكترونیكی

شماره ویرایش0/3 :

به مکاتاات – اعم از الکترونيکي و فيزيکي -و اخطارهاي صاادره از سوي مرکز و دستهاههاي نظارتي ،حداکثر ري دو روز
کاري پاسخ دهد.



ارحعات ،گزارشات و کليه مستندات درخواستي مرکز و دستهاههاي نظارتي را در مدت زمان ابحغ شده ارائه نمايد.



در زمان تعليق نماد اعتماد از قاول تعبدات جديد خودداري نموده و مطابق دستورالعملهاي ابحغي و با هماهنهي مرکز،
صرفاً به ارائه تعبدات قالي عمل نمايد .در غير اين صورت ،نماد اعتماد وي ابطال خواهد شد.



احکا صادره از سوي کميته نظارتي را به صورت کامل و دقيق اجرا نمايد.



کليه شاارايط الز جبت ورود بازرسااان به کليه اماکن و مولهاي فعاليت و دسااترسااي به تجبيزات و ارحعات مرتاط با
موضوج فعاليت را بنا به ترخيص مرکز ،جبت انجا وظايف نظارتي براي مرکز را فراهم آورد.



شخص حقوقي دارنده نماد اعتماد موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز پس از هر گونه تغييار در اساسانامه،مديرعامل
و هيئت مديره  ،نا و نران ،موضوج و مول فعاليت خود را به ارااحج مرکز رساانيده و تائيدياه الز را دريافات نماياد،
در غير اينصورت مطابق با سطح  1تخلفات درج شده در اين دستورالعمل برخورد خواهد شد.



از هرگونه جعل يا دستکاري در تصوير لوگوي نماد خودداري نمايد.

 )8اقدامات الزم در شرایط خاص


ونانچه کسب و کار الکترونيکي داراي نماد اعتماد پس از اخذ نماد اعتماد يک ماااااه بدون اعح به مرکز توسعه تجارت
الکترونيکي ،تعطيل و يا هيﭻ گونه فعاليتي نداشته باشد مطابق با ساطح  1تخلفات درج شده در اين دستورالعمل با وي
برخوردخواهد شااد .منظور از وضااعيت تعطيلي وضااعيتي اساات که دسااترسااي به آن بسااتر امکانپذير نااشااد يا بخش
فروشهاهي و ارايه کاال  /خدمت فعال نااشد .در وضعيت تعطيلي کسب و کار الکترونيکي صاحب کسب و کار موظف است
به تعبدات خود قال از تعليق نماد پاياند باشد.



ونانچه در اشخا

حقوقي ،صاحب امتياز نماد اعتماد يا مدير عامل موجور شود يا فوت نمايد ،هيئت مديره موظف است

مراتب را تا  1روز از زمان تغيير به صاورت کتاي به مرکز اعح  ،و تا يک ماه نسات به جايهزيني مدير عامل واجد شرايط
اقدا نمايد. .



مديران عامل شرکتباي تجاري مصر در ماده  11قانون تجارت و همچنين موسسات غير تجاري و ساير موسساتي که به
هر رريق امکان ثات و تاييد در اداره ثات شرکت ها را دارا مي باشند ،مکلفند هرگونه تغيير در شرکت اعم از انتقال سبا
و يا هرگونه عزل و نصب را بحفاصله پس از ثات در اداره ثات شرکتبا به ارحج مرکز برسانند.ونانچه شخص حقيقي دارنده
پروانه فوت نمايد يا موجور شود ،پس از ارحج رساني توسط قائم مقا قانوني يا بانک هاي صاحب حساس متصل به درگاه
پرداخت وس سايت به مرکز ،نماد اعتماد ابطال خواهد شد.
صفحه  13از 03

تمامي حقوق اين اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بوده و هرگونه استفاده از اين اثر منوط به کسب مجوز از صاحب اثر ميباشد.



دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الكترونیكی و نظارت بر فعالیت

تاریخ تصویب :اسفند96

کسب و کارهای الكترونیكی

شماره ویرایش0/3 :

ونانچه شخص حقيقي دارنده نماد اعتماد قصد واگذاري کسب و کار به غير را داشته باشد ،موظف است مراتب را تا 11
ساعت به صورت کتاي به مرکز اعح نمايد و تا يک ماه نسات به معرفي مالک جديد کسب و کار اقدا و موافقت مرکز را
اخذ نمايد .در اين مدت نماد اعتماد تعليق ميشود و در غير اينصورت ،نماد اعتماد ابطال خواهد شد.



ونانچه شخص حقيقي  .دارندهي نماد اعتماد الکترونيکي ورشکسته شود موظف است مراتب را تا  11ساعت به صورت
کتاي به مرکز اعح نمايد.

 )9اعطاء نماد اعتماد الکترونیکی
)1-9

شاخصهاي اعطاء نماد اعتماد

شاااخصهاي احراز صااححيت کسااب و کارهاي الکترونيکي براي دريافت نماد اعتماد 33 ،مورد را شااامل شااده و در  7گروه
دستهبندي شدهاند .عناوين اين گروهها عاارتند از:


مالک و مسئول کسب و کار الکترونيکي



کسب و کار الکترونيکي



قانونمندي کسب و کار



شفافيت فرايند فروش



رسيدگي به شکايات



رعايت حريم خصوصي



امنيت

اين شاااخصها ،مواردي را دربر ميگيرد که احراز آنبا براي کليه کسااب و کارهاي الکترونيکي الزامي اساات .اعطاي نماد
اعتماد ساطح يک به کسب و کارها ،تابع احراز کليه اين شاخصها ميباشد .در صورت احراز کليه اين موارد ،نماد اعتماد تک
ستاره به کسب و کارهاي الکترونيکي تعلق خواهد گرفت.
نماد دو ستاره الي پنج ستاره ،به کسب و کارهاي الکترونيکي حائز شرايط مندرج در دستورالعمل مجزايي که توسط مرکز
منترر خواهد شد ،اعطا ميشود.

صفحه  11از 03
تمامي حقوق اين اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بوده و هرگونه استفاده از اين اثر منوط به کسب مجوز از صاحب اثر ميباشد.

دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الكترونیكی و نظارت بر فعالیت

تاریخ تصویب :اسفند96

کسب و کارهای الكترونیكی

شماره ویرایش0/3 :

 )1-1-9مالک و مسئول كسب و كار الکترونیکی
شاخص

شرح شاخص

شناسه

1999

هويت مالک
کسب و کار

نحوه

الزامات /روش بررسی

ارزیابی

ارزيابي و احراز
هويت مالک کسب
و کار

بررسي

احراز هويت از رريق دفاتر ثات اساناد رسامي و امیااي تعبدنامه مربوره توسط
متقاضي در دفتر مربوره
يا
ارسال فايل الکترونيکي تعبدنامه که با گواهي امیاي الکترونيکي تاييد شده است.

1999

سن مالک

-

بررسي

حداقل سن مدير کسب و کار به منظور تاسيس و مديريت يک کسب و کار مجازي
و دريافت نماد اعتماد  11سال تما ميباشد

1999

مکان فيزيکي

ارزيابي و احراز
مکان فيزيکي کسب
و کار

بررسي

1999

تلفن مالک
کسب و کار

شماره تماس مالک
کسب و کار اعم از
ثابت و همراه

بررسي

1999

صححيت
مالک کسب و
کار

استعح صححيت
مالک کسب و کار از
اداره نظارت بر
اماکن عمومي ناجا

بررسي

ارسال کد شناسه يکتا به آدرس فيزيکي کسب و کار (براي اشخا حقوقي،کد به
آدرس فيزکي شارکت ارسال ميگردد) و ورود کد ارسال شده به ادرس ارائه شده
توسط متقاضي در پنل کاربري در سامانه نماد اعتماد الکترونيکي.
انجا صاوت سانجي از رريق برقراري تماس تلفني با شاماره تماس ارائه شده و
درخواست کد شناسه يکتا که قاح از رريق سيستم به متقاضي اعح شده است.
استعح صححيت متقاضي از اداره نظارت بر اماکن عمومي ناجا
توقف فرايند اعطاي نماد در صورت عد تاييد صححيت توسط نباد مزبور
امکان درخواسات بررسي مجدد و تجديد نظر متقاضيان رد صححيت شده از اداره
نظارت بر اماکن عمومي ناجا

 )2-1-9كسب و كار الکترونیکی
شناسه

شاخص

شرح شاخص

1999

هويت مالک
بستر ماادالت
الکترونيکي

1999

تلفن کسب و
کار

نحوه

الزامات /روش بررسی

ارزیابی

هويت مالک بستر
ماادالت الکترونيکي
بايد با هويت
متقاضي (حقيقي/
حقوقي) مطابقت
داشته باشد.

بررسي

براي کساب و کارهاي داراي دامنه ،لزو ثات امتياز دامنه متقاضي حقيقي به نا
فرد متقاضي نماد اعتماد و امتياز دامنه متقاضي حقوقي ،به نا شرکت و يا يکي از
اعیاي هيئت مديره
(منظور ارحعات صاحب دامنه است که در  Whoisدرج شده است).
براي سااير کساب و کارهاي فعال در فیاي مجازي به تناسب بستر فعاليت ،تعلق
مالکيت فیاي در دسترس متقاضي بررسي و احراز شود.

شماره تماسي که
مراجعهکنندگان به

بررسي

صااوت ساانجي از رريق برقراري تماس تلفني با شااماره تماس ارائه شااده و
درخواست کد شناسه يکتا که قاح از رريق سيستم به متقاضي اعح شده است.
صفحه  12از 03

تمامي حقوق اين اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بوده و هرگونه استفاده از اين اثر منوط به کسب مجوز از صاحب اثر ميباشد.

دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الكترونیكی و نظارت بر فعالیت

تاریخ تصویب :اسفند96
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شرح شاخص

شناسه

شاخص

1999

ارسال پيا

امکان ارسال پيا از
رريق بستر
ماادالت الکترونيکي

1999

پست
الکترونيکي

امکان برقراري
تماس با فروشنده از
رريق پست
الکترونيکي

1999

قسمتهاي
الزامي

وجود قسمتهاي
«تماس با ما» «،
قوانين و مقررات» و
«درباره ما»

1999

درگاه پرداخت
معتار

الزا کسب و
کارهاي الکترونيکي
به استفاده از
درگاههاي پرداخت
معتار

1999

هدايت
بازديدکننده
به پنجره
جديد در
صورت لينک
به بستر
ماادالت
الکترونيکي
ديهر

در صورت هدايت
بازديدکنندگان به
بستر ماادالت
الکترونيکي ديهر،
صفوهي مربوره در
پنجرهي جديد
نمايش داده شود.

1999

راه اندازي
بستر ماادالت
الکترونيکي و
عد آزمايري

-

نحوه

الزامات /روش بررسی

ارزیابی

الزا درج اين شماره تماس در قسمت«تماس با ما» در بستر ماادالت الکترونيکي

درگاه کسب و کار
در صورت لزو با
آن تماس حاصل
نمايند
خود
اظباري

بررسي

بررسي

مرخص نمودن نووه ارسال پيا
احراز تعلق پست الکترونيکي اعح شده از رريق ارسال ايميل توسط مرکز
الزا به درج آدرس پسات الکترونيکي کسب و کار در قسمت «تماس با ما» بستر
ماادالت الکترونيکي
الزا به وجود قسااامتي براي درج «قوانين و مقررات» کساااب و کار جبت ارحج
مصرفکنندگان يا مراجعهکنندگان
درج ارحعات تماس در قسمت «تماس با ما»و نيز اعح نووه ثات و رسيدگي به
شکايت .
درج موضوج فعاليت کسب و کار در قسمت «درباره ما»
در تمديد نماد اعتماد بررسي مي گردد.

خوداظباري

بررسي

بررسي

در زمان ارزيابي شااخص ها سايت مورد نظر بايد بارگذاري شود و حالت آزمايري
نداشته باشد.

صفحه  10از 03
تمامي حقوق اين اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بوده و هرگونه استفاده از اين اثر منوط به کسب مجوز از صاحب اثر ميباشد.

شناسه

شاخص

دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الكترونیكی و نظارت بر فعالیت

تاریخ تصویب :اسفند96

کسب و کارهای الكترونیكی

شماره ویرایش0/3 :

نحوه

شرح شاخص

الزامات /روش بررسی

ارزیابی

بودن بستر
مورد نظر

1991

19999

پيش بيني
زبان فارسي
در تمامي
مطالب (در
بسترهاي
ماادالت
الکترونيکي
وندزبانه)
عد استفاده
ازpop up

الزا به اسااتفاده از زبان فارسااي(وبسااايت ها مي توانند وند زبانه باشااند ولي با
عنايت به اينکه زبان فارسااي ،زبان رساامي کرااور مي باشااد لذا پيش بيني زبان
فارسي در صفوات وبسايت ضروري است).
بررسي

-

بررسي

-

الزا به عد استفاده از pop up

 )3-1-9قانونمندي كسب و كار
نحححححححوه

شناسه

شاخص

شرح شاخص

3131

عرضه کاالها و
خدمات

تطابق نووه عرضه
کاال و خدمات با
قوانين جاري کرور

بررسي

3131

تاليغات

تطابق تاليغات
مندرج در درگاه
کسب و کار با
قوانين جاري کرور

خود
اظباري

مدل کاري

تطابق مدل کاري
کسب و کار با
قوانين جاري کرور

الزامات /روش بررسی

ارزیابی

3133

تطابق نووه عرضااه کاالها و خدمات با فبرساات الزامات عرضااه کاالها و خدمات و

بررسي

موارد ممنوعه در بستر ماادالت الکترونيکي (پيوست )1
درج هرگونه آر و نرااان فاقد مجوز ،مصااداق تاليغات گمراه کننده موسااوس
ميگردد.
جبت ارحج رساااني به متقاضاايان فبرساات تاليغات غير قانوني و روشهاي
غيرقانوني انجا تاليغات در کسااب و کارهاي الکترونيکي توسااط مرکز توسااعه
تجارت الکترونيکي منترر خواهد شد
بررسي مدل کسب و کار

صفحه  14از 03
تمامي حقوق اين اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بوده و هرگونه استفاده از اين اثر منوط به کسب مجوز از صاحب اثر ميباشد.

دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الكترونیكی و نظارت بر فعالیت

تاریخ تصویب :اسفند96

کسب و کارهای الكترونیكی

شماره ویرایش0/3 :

 )4-1-9شفافیت فرایند فروش
شناسه

شاخص

شرح شاخص

1999

نمايش ويژگي
کاال /خدمات

درج ارحعات کاملي
از ويژگيهاي
متمايز کننده
کاال/خدمات

نحححححححوه

الزامات /روش بررسی

ارزیابی

بررسي

الزا به درج کليه ويژگيهاي فني ،ظاهري ،رنگ ،ابعاد ،کراااور ساااازنده ،مورد
مصرف و  ....براي هر يک از کاالهاي عرضه شده در کسب و کار.
الزا به ارائه کليه ويژگيهاي خدمات ارائه شاااده در کساااب و کار شاااامل نووه
پرتيااني ،مدت زمان اعتاار ارائه خدمت و ....
در صاورت خا بودن کاال و خدمت عرضاه شاده،الز است نوج ،موارد ،حوزه و
منطقاه جغرافياايي کاربرد کاال ،همچنين شااارايط اساااتفاده از آن و اخطارها و
هردارها در اين زمينه (در صورت وجود) به رور کامل بيان شود.
درصااورت عد ارائه ارحعات کامل و بروز اختحف مابين خريدار و فروشاانده در
زمينه مرخصات کاال/خدمت ،حق با خريدار خواهد بود.
ارائه مرااخصااات کاال /خدمت و همچنين تصاااوير ،ميبايد بر اساااس ويژگيهاي
واقعي کاارکردي ،فني ،ظااهري و مواردي از اين دسااات بوده و حااوي عناصااار
تاليغاتي و بزرگنمايي شاااده نااشاااد .اين گونه توضااايوات و ارحعات اضاااافهتر
تاليغاتي – در صورت وجود -ميبايد در بخش ديهري از درگاه ارائه گردد.
الزا به درج مجوزهاي قانوني مرتاط با کاال و خدمات عرضه شده.

1999

نماايش قيمت ارائاه قيمات کاال و
کاااال و تعرفااه تعرفه خدمات عرضه بررسي
M
شده در کسب و کار
خدمات
به تفکيک

1999

اعح ساير
هزينهها

اعااح سااااااياار
هزينااه هاااي خريااد بررسي
کاااال و دريااافاات
خاادماات عاحوه بر
قاايااماات از قاياال
هزينه حمل ،بسااته
بندي و ..

الزا به درج کليه هزينههاي مترتب بر خريد کاال  /خدمات در قسمت «ساد
خريد» و يا «پيش فاکتور» و يا در صفوه «اعح قيمت»

1999

ترريح روند
مرجوعي کاال
و
نووه فسخ
خدمات

اعح نووه روند
بازپس گيري کاالي
فروخته شده از
مصرف کننده و
همچنين نووه و

الزا کليه کسب و کارهاي الکترونيکي ارائه کننده کاال ،به بيان شفاف روند مرجوج
نمودن کاال توسط مصرفکننده ،نووه اعح انصراف از خريد کاال و دريافت خدمات
و نيز اعح نووه و شاارايط فسااخ قرارداد خدمات  ،مطابق ماده  31قانون تجارت
الکترونيکي در صاافوه «قوانين و مقررات» و صاافوه «راهنماي خريد»«،پيش
فاکتور» و يا «فاکتور خريد».

خود
اظباري

الزا به ارائه قيمت و تعرفه هر يک از کاالها و يا خدمات عرضه شده در کسب و
کار به صورت آنحين به همراه مدت زمات اعتاار قيمت

صفحه  15از 03
تمامي حقوق اين اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بوده و هرگونه استفاده از اين اثر منوط به کسب مجوز از صاحب اثر ميباشد.

شناسه

شاخص

دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الكترونیكی و نظارت بر فعالیت

تاریخ تصویب :اسفند96

کسب و کارهای الكترونیكی

شماره ویرایش0/3 :

شرح شاخص

نحححححححوه

الزامات /روش بررسی

ارزیابی

نووه اعح انصراف از خريد کاالو يا دريافت خدمات توسط مصرفکننده ،ميبايد از
رريق هر روش قابل ثات و اسااتناد مانند ارسااال پيا و يا ايميل صااورت گيرد .بر
اين اساس اعح تلفني قابل استناد نيست.
باه جز موارد مربوط باه کاالهاي معيوس که مطابق قوانين مربوره پيهيري خواهد
شد.

شرايط فسخ قرارداد
ارائه خدمات

1999

ترريح روند
استرداد وجه

اعح نووه و زمان
بازپرداخت وجه به
خريدار در صورت
انصراف از خريد و يا
بازپس دادن کاالي
خريداري شده

خود
اظباري

1999

اعح مدت
زمان توويل

اعح حداکثر زمان
توويل کاال و يا آغاز
ارائه خدمت به
مصرفکننده از
هنها ثات سفارش

خود
اظباري

1999

اعح ساعت
پاسخهويي

اعح ساعاتي که
کسب و کار
الکترونيکي به
تماسهاي
متقاضيان پاسخ
ميدهد

خود
اظباري

الزا کليه کسب و کارهاي الکترونيکي به اعح ساعاتي که ري آنبا
مصرفکنندگان ميتوانند با کسب و کار تماس حاصل نمايند.
کسب و کار الکترونيکي مکلف است در ساعات اعح شده،به تماسهاي مصرف
کنندگان پاسخ دهد.

1999

اعح نووه
پرداخت وجه

اعح شيوههاي
دريافت وجه توسط
کسب و کار

خود
اظباري

الزا به بيان شيوههاي ممکن پرداخت وجه توسط مصرفکننده

1991

يکپاروهي
فرايند فروش

وجود ارتااط
فرايندهاي ثات
سفارش ،پيهيري
سفارش ،درخواست
تغيير سفارش،
استرداد و  ...با
يکديهر.

بررسي

الزا کليه کسب و کارهاي الکترونيکي به اعح شفاف نووه و زمان بازپرداخت
وجه پرداختي توسط مرتري
تنبا هزينهي بر عبده مصرفکننده در صورت مرجوج نمودن کاالي خريداري
شده ،هزينه حمل مجدد کاال براي کسب و کار خواهد بود.

الزا کليه کسب و کارهاي الکترونيکي به اعح حداکثر زماني که از هنها ثات
سفارش مصرفکننده کاال به وي توويل گرديده و يا ارائه خدمت آغاز ميگردد در
«پيش فاکتور».

الزا به ايجاد يکپاروهي ميان کليه اسناد مرتاط با داد و ستد تجاري شامل ثات
سفارش ،تاييد ثات سفارش ،فاکتور تجاري ،رسيد پرداخت وجه و رسيد توويل يا
ارائه کاال به مصرفکننده و شناسايي روابط ميان اين اسناد.

صفحه  16از 03
تمامي حقوق اين اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بوده و هرگونه استفاده از اين اثر منوط به کسب مجوز از صاحب اثر ميباشد.

شناسه

شاخص

دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الكترونیكی و نظارت بر فعالیت

تاریخ تصویب :اسفند96

کسب و کارهای الكترونیكی

شماره ویرایش0/3 :

شرح شاخص

نحححححححوه

الزامات /روش بررسی

ارزیابی

19999

شيوه حمل

اعح روش ارسال
کاال براي
مصرفکننده

خود
اظباري

19999

امکان ارحج
رساني
وضعيت خريد

فراهم نمودن
سازوکار
ارحجرساني به
مصرف کننده در
خصو وضعيت
خريد صورت گرفته

خود
اظباري

19999

ارائه پيش
فاکتور عادي

ارائه پيشفاکتور
عادي به
مصرفکننده پيش
از نبايي شدن
فرايند خريد و
پرداخت وجه.

بررسي

الزا به اعح شيوه ارسال کاال براي مصرفکننده و مرکز
الزا کسب و کارهاالکترونيکي به فراهم نمودن ساز و کار الز براي ارحجرساني به
مصرف کننده در خصو وضعيت خريد صورت گرفته ،پس از تاييد ثات سفارش،
دستکم از رريق يکي از روشهاي زير:
پنل کاربري مصرفکننده در درگاه کسب و کار
پيامک
ارسال ايميل
تماس تلفني
الزا کليه کسااب و کارهاي الکترونيکي به ارائه پيشفاکتور حاوي ارحعات مربوط
به قرارداد ارائه کاال و خدمت به مصارفکننده پيش از نبايي شدن فرايند خريد و
پرداخت وجه ،به صورت الکترونيکي در قالب «پيشفاکتور».
نمونه پيش فاکتور در پيوست دستورالعمل ارائه ميگردد.

19999

ارائه فاکتور
عادي

ارائه فاکتور عادي به
مصرف کننده پس
از پرداخت وجه

خود
اظباري

الزا کليه کسب و کارهاي الکترونيکي به ارائه فاکتور حاوي ارحعات مربوط به
کاال و خدمت ارائه شده به مصرفکننده پس از پرداخت وجه ،به صورت
الکترونيکي و يا فيزيکي.
نمونه فاکتور در پيوست دستورالعمل ارائه ميگردد.

19999

دريافت رسيد
توويل

-

خود
اظباري

الزا فروشهاه به دريافت رسيد توويل از مصرفکننده
يک نسخه توويل خريدار با ذکر زمان و مرخصات کاال/خدمت توويلي

19999

اعح نووه
پرتيااني و
خدمات پس از
فروش

اعح دقيق و شفاف
نووه پرتيااني و
ارايه خدمات پس از
فروش

خود
اظباري

19999

نهبداري
سوابق
معامحت

نهبداري سوابق هر
خريد

خود
اظباري

الزا به اعح نووه ارائه پرتيااني و خدمات پس از فروش

الزا به نهبداري سوابق کليه معامحت صورت گرفته با مصرفکنندگان حداقل
به مدت يکسال پس از اتما ارائه خدمت و يا توويل کاال.

صفحه  17از 03
تمامي حقوق اين اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بوده و هرگونه استفاده از اين اثر منوط به کسب مجوز از صاحب اثر ميباشد.

دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الكترونیكی و نظارت بر فعالیت

تاریخ تصویب :اسفند96

کسب و کارهای الكترونیكی

شماره ویرایش0/3 :

 )5-1-9رسیدگی به شکایات
شناسه شاخص

شرح شاخص

3111

فراهم نمودن ساز و
کار ثات و پيهيري
شکايات
مصرفکنندگان

ثات شکايات
مصرفکنندگان

نحححححححوه

الزامات /روش بررسی

ارزیابی

الزا کسب و کارهاي الکترونيکياه پيشبيني سازوکار ثات و پيهيري شکايات
برابر استانداردهاي اعحمي.

بررسي

 )6-1-9رعایت حریم خصوصی
شاخص

شرح شاخص

3161

بيان قوانين و
مقررات مربوط
به رعايت حريم
شخصي

بيان شفاف قوانين و
مقررات رعايت شده
در سايت در زمينه
حفظ حريم شخصي
مصرفکنندگان

3161

رعايت حريم
شخصي مصرف
کنندگان

-

شناسه

نحححححححوه

الزامات /روش بررسی

ارزیابی

خود
اظباري

الزا کسب و کارهاي الکترونيکي به درج قوانين و مقررات مربوط به حفظ حريم
شخصي مصرفکنندگان
متن قوانين و مقررات مربوط به مورمانهي ارحعات مصرفکنندگان از سوي
مرکز توسعه تجارت الکترونيکي در اختيار کسب و کارها قرار خواهد گرفت

خود
اظباري

الزا به رعايت حريم شخصي مصرف کنندگان مطابق موارد اعح شده از سوي
مرکز توسعه تجارت الکترونيکي

 )7-1-9امنیت
شناسه

شاخص

شرح شاخص

نحححححححوه الزامات /روش بررسی
ارزیابی

3171

آلوده ناودن
درگاه کسب و
کار و
موصوالت آن
به انواج بدافزار

3171

رعايت شاخص
هاي امنيت
درگاه (سطح
)1

-

ارائه گزارشي از وضعيت درگاه کسب و کار از حيث عد وجود انواج بدافزار ،از
خوداظباري
وسسايتهاي معرفي شده از سوي مرکز توسعه تجارت الکترونيکي

خوداظباري

الزا کسب و کار به رعايت شاخص هاي اعحمي از سوي مرکز توسعه تجارت
الکترونيکي در زمينه امنيت درگاه

صفحه  18از 03
تمامي حقوق اين اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بوده و هرگونه استفاده از اين اثر منوط به کسب مجوز از صاحب اثر ميباشد.

دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الكترونیكی و نظارت بر فعالیت

تاریخ تصویب :اسفند96

کسب و کارهای الكترونیكی

شماره ویرایش0/3 :

)11نظارت بر كسب و كارهاي الکترونیکی
سااز و کار نظارت بر عملکرد کساب و کارهاي الکترونيکي به گونه اي متمرکز رراحي گرديده اسات .در اين سيستم ،نظارت بر
کساب و کارهاي الکترونيکي از رريق دو رکن شامل :دستهاههاي نظارتي و مرکز انجا ميپذيرد .بر اساس نتايج نظارت بر کسب و
کارهاي الکترونيکي و بنا به نوج تخلف صورت گرفته ،با کسب و کار الکترونيکي متخلف برخورد خواهد شد .بر اين اساس:


ارزيابي عملکرد واحدهاي کسب و کار الکترونيکي بر عبده تمامي دستهاههاي نظارتي خواهد بود.



هدف از نظارت و ارزيابي عملکرد و فعاليتهاي کساااب و کار الکترونيکي ،نووه عمل و اقدامات کساااب و کار به منظور
کرف تخلفات و سپس رفع نواقص و برخورد با آنها ميباشد.



کليه کسب و کارهاي الکترونيکي موظفند فعاليتهاي خود را با قوانين ،مقررات و ضوابط در عرضه کاال و خدمات در بستر
ماادالت الکترونيکي منطاق نمايند.



کليه دستهاه هاي نظارتي موظف هستند حداکثر هر سه ماه يکاار گزارش اقدامات و پيرنبادات در حوزه اين دستورالعمل
را به کميته نظارتي اعح و کميته با بررساي و جمع بندي گزارشها و پيرنبادات واصله به دبيرخانه ي کميته ،حسب
مورد تصميمات الز را اتخاذ مي نمايد..



کميته موظف اسات بر حسان اجراي اين دساتورالعمل نظارت و گزارشاات سااليانه جامعي از ارزيابي عملکرد و بازرسي
واحدها را تبيه و در صورت لزو به شوراي امنيت کرور ارائه نمايد.



ارائه گزارشات شش ماهه از اقدامات انجا شده از ررف دبيرخانه به کميته

در اين فرايند ،بر مدل کساب و کار ،انواج کاال و خدمات عرضاه شاده و نووه توزيع آنبا ،فرايند پرداخت وجه و شاخصهاي اعطاي
نماد اعتماد ،نظارت صورت ميگيرد.
حوزه نظارت بر کسب و کارهاي الکترونيکي به صورت زير است:


نظارت بر مدل کسب و کار:

توسط وزارت ارحعات ،نيروي انتظامي



نظارت بر قانونمندي و رعايت الزامات ارائه کاال و خدمات:

توسط کليه دستهاههاي نظارتي



نظارت بر بستر و شيوه ي توزيع:

توسط وزارت ارحعات



نظارت بر رويه پرداختها:

توسط شاپرک



نظارت بر شاخصهاي اعطاي نماد اعتماد:

توسط مرکز

 )1-11نظارت از طریق دستگاههاي نظارتی
دساتهاه هاي نظارتي ،با توجه به قوانين و مقررات مربوره ،مسائوليت پايش عملکرد و نظارت بر کسب و کارهاي الکترونيکي را دارا
ميباشند.
صفحه  19از 03
تمامي حقوق اين اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بوده و هرگونه استفاده از اين اثر منوط به کسب مجوز از صاحب اثر ميباشد.

دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الكترونیكی و نظارت بر فعالیت

تاریخ تصویب :اسفند96

کسب و کارهای الكترونیكی

شماره ویرایش0/3 :

 )1-1-11نظارت بر مدل كسب و كار
کسب و کارهاي الکترونيکي مکلفند مدل کسب و کار خود را در وارووس قوانين جاري کرور انتخاس و اجرا نمايند .وزارت ارحعات
و نيروي انتظامي ،وظيفه پايش عملکرد کسب و کارهاي الکترونيکي از اين حيث را دارا مي باشند.
 )2-1-11نظارت بر قانونمندي و رعایت الزامات ارائه كاال و خدمات
کساب و کارهاي الکترونيکي ملز به رعايت کليه قوانين ،مقررات و ضاوابط در عرضاه کاال و خدمات در بستر ماادالت الکترونيکي
مطابق فبرست الزامات عرضه کاال و خدمات و موارد ممنوعه در بستر ماادالت الکترونيکي (پيوست  ،)1هستند.
کليه دستهاه هاي اجرايي ذي ربط مکلفند نسات به پايش عملکرد کسب و کارهاي الکترونيکي از حيث قانونمندي و رعايت الزامات
ارائه کاال و خدمات در بساتر ماادالت الکترونيکي و ارسال گزارش تخلفات مراهده شده به مرکز اقدا نموده و با تغيير در قوانين و
مقررات جاري ،نسات به ارحج رساني به مرکز جبت بروزرساني فبرست مذکور ،اقدا نمايند.
 )3-1-11نظارت بر بستر و شیوه ي توزیع كاال
به اساتناد بند  3رر سااماندهي کسب و کارهاي اينترنتي مصوس شوراي امنيت کرور و در اجراي احکا اصل  11قانون اساسي،
وزارت ارحعات ،مسئوليت نظارت بر بستر و شيوه ي توزيع کاال توسط کسب و کارهاي الکترونيکي را عبده دار است.
 )4-1-11نظارت بر رویه هاي پرداخت
به استناد ماده  1رر ساماندهي کسب وکارهاي اينترنتي مصوس شوراي امنيت کرور ،درگاه پرداخت الکترونيکي صرفا به کسب و
کارهاي الکترونيکي داراي نماد اعتماد تعلق مي گيرد .تدوين ضوابط اجرايي اين امر بر عبده بانک مرکزي است.
شاااپرک عحوه بر پايش رويه هاي پرداخت کسااب و کارهاي الکترونيکي از ررف بانک مرکزي ،و اعح گزارشااات تخلف به مرکز،
وظيفه دارد:


حسااب مورد ،لغو امتياز درگاه پرداخت آن دسااته از کسااب و کارهاي الکترونيکي که نماد اعتماد ايرااان به هر رريقي
(تعليق ،ابطال ،منقیي) فاقد اعتاار شده است را از رريق شرکت هاي ارائه دهنده خدمات پرداخت پيهيري نمايد.



درصورت لغو امتياز درگاه پرداخت در اثر بروز تخلف توسط کسب و کار الکترونيکي ،مراتب را به ارحج مرکز برساند.
 )5-1-11نظارت بر شاخصهاي اعطاء نماد اعتماد

نظارت بر عملکرد کسب وکارهاي الکترونيکي در زمينه شاخصهاي اعطاي نماد اعتماد بر عبده مرکز مي باشد.

صفحه  23از 03
تمامي حقوق اين اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بوده و هرگونه استفاده از اين اثر منوط به کسب مجوز از صاحب اثر ميباشد.

دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الكترونیكی و نظارت بر فعالیت
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 )11طبقهبندي تخلفات
مرکز و هر يک از دستهاههاي نظارتي بايد در حوزه اختيارات و مسئوليتهاي قانوني خود ،تخلفات کسب و کارهاي الکترونيکي
را بر حسب ميزان اهميت به  1سطح راقهبندي نمايند.


ميزان واحد امتياز منفي تخلف ( )PUدر جدول زير تعيين شده است.



برخي از مصااديق تخلفات و ساطو هر يک در پيوسات  1اين ساند ارايه شاده است ولي محک نبايي ترخيص و اعح
سطح تخلف از سوي هر يک از دستهاهبا ميااشد.



سطح  ، 1تخلفات مجرمانه را شامل مي شود.



هر يک از دساتهاه هاي نظارتي در صورت مراهده هرگونه تخلف از سوي کسب و کارهاي الکترونيکي ،بايد ضمن ارسال
مستندات مربوره ،مورد تخلف را همراه با سطح تخلف آن به مرکز گزارش نمايند.



پيرنباد سطح تخلف صرفاً از رريق کارشناسي دستهاه صورت ميپذيرد.
سطح

شرح سطح تخلف صورت گرفته

واحد امتیاز منفی )(PU

1

عمل مجرمانه مراهده شده است

11

3

تخلف با اهميت زياد مراهده شده است

1

1

تخلف با اهميت متوسط مراهده شده است

3

1

تخلف با اهميت کم مراهده شده است

1

تخلف



درصااورتي که در بازه  3ماه ،مجموج واحد امتياز منفي به  11برسااد ،نووه برخورد با متخلف مطابق با سااطح وبار
خواهد بود.



در صورتي که مدت زمان عد رفع تخلف از حد مرخصي متناسب با سطح تخلف تجاوز کند و صاحب امتياز نماد در
اين مدت نساات به رفع تخلف اقدا ننمايد ،اخطار ابطال نماد ارسال و پس از  1روز کاري از زمان ارسال اخطار ،در
صاورت عد رفع تخلف نماد اعتماد ابطال خواهد شاد .اين حد مراخص بر ماناي حاصال تقسيم عدد  11بر سطح
تخلف مواساه ميشود و واحد آن روز کاري مي باشد.
 oتاصره :ونانچه نوج تخلف عد دارا بودن مجوز براي کاال/خدمت عرضه شده يا اتما اعتاار مجوز ارايه شده
(فبرسات الزامات عرضاه کاال و خدمات و موارد ممنوعه در بستر ماادالت الکترونيکي (پيوست  ،))1باشد
تخلف بر ماناي حاصل تقسيم عدد  111بر سطح تخلف مواساه مي شود و واحد آن روز کاري ميباشد.

صفحه  21از 03
تمامي حقوق اين اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بوده و هرگونه استفاده از اين اثر منوط به کسب مجوز از صاحب اثر ميباشد.

)12
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رسیدگی به تخلفات
واحدهاي نظارتي دسااتهاههاي اجرايي در حيطه وظايف و مساائوليتهاي خود در زمان بازرساايهاي موردي و دورهاي از
واحدهاي کسااب و کارهاي الکترونيکي ،در صااورت مراااهده تخلف ،مراتب را به همراه مسااتندات به دبيرخانه منعکس
مينمايند.



دبيرخانه پس از وصااول گزارش وقوج تخلف ،بايد مراتب را جبت پاسااخهويي و جمعآوري مدارک و مسااتندات الز به
دارنده کسااب و کار الکترونيکي منعکس نموده و وي موظف اساات ،حداکثر ظرف مدت  1روز کاري از تاريخ وصااول نامه
الکترونيکي دبيرخانه ،پاسخ الز را به همراه مستندات مورد نياز تبيه و ارسال نمايد و نسات به رفع تخلف اقدا کند.



پس از احراز تخلف ،برخورد متناسب با سطح تخلف مطابق با جدول ذيل انجا خواهد گرفت:

نحوه برخورد

سطح

محاسبه امتیاز منفی

زمان اعالم به شاپرک جهت قطع
درگاه پرداخت

1

ارسال اخطار تخلف+درج امتياز منفي

تعداد روزهاي عد رفع
تخلف*PU

2

ارسال اخطار تعليق  +تعليق نماد پس از  1روز
کاري در صورت عد رفع تخلف +درج امتياز
منفي
حداقل مدت تعليق :تعداد روزهاي عد رفع
تخلف * سطح تخلف

تعداد روزهاي عد رفع
تخلف*PU

0

ارسال اخطار تعليق  +تعليق نماد پس از  1روز
کاري در صورت عد رفع تخلف +درج امتياز
منفي
حداقل مدت تعليق :تعداد روزهاي عد رفع
تخلف * سطح تخلف

تعداد روزهاي عد رفع
تخلف*PU

 1روز کاري بعد از تعليق

4

تعليق بحدرنگ نماد اعتماد +درج امتياز منفي

تعداد روزهاي عد رفع
تخلف*PU

بحفاصله بعد از تعليق



در موارد خا

-

 3روز کاري بعد از تعليق

که امکان احراز تخلف به ساااادگي امکان پذير نااشاااد ،مورد از رريق دبيرخانه به کميته نظارتي ارجاج و

پس از بررسي مستندات تصميم نبايي را جبت ابحغ به دبيرخانه اعح مينمايد.


در مواردي که تخلف واجد وصف مجرمانه شناخته شود ،پرونده جبت رسيدگي به مراجع قیايي ذي صح ارسال ميرود
و تا صدور حکم قطعي از سوي مرجع مذکور ،فعاليت واحد کسب و کار الکترونيکي به والت تعليق در ميآيد.
صفحه  22از 03

تمامي حقوق اين اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بوده و هرگونه استفاده از اين اثر منوط به کسب مجوز از صاحب اثر ميباشد.
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شاکاياتي که از رريق ميانجيهري مرکز حل نمي شوند ،به به مراجع ذي صح ارجاج خواهند شد .در صورت مورز بودن
تخلف يا قصاور از ساوي صااحب امتياز نماد اعتماد ،عحوه بر برخورد متناسب با نوج و سطح تخلف ،به ازاي هر  11هزار
تومان ضرر و زيان خريدار ،يک امتياز منفي به امتياز منفي کل تخلف وي اضافه ميشود.

ارسال اخطار به صورت الکترونيکي و فيزيکي انجا مي شود.

)13

تجدید نظر

پس از صدور حکم ،دارنده نماد اعتماد در صورت اعتراض به راي صادره ،مي تواند ري مدت  11روز کاري از تاريخ ابحغ  ،درخواست
تجديد نظر خود را به انیما مدارک مستدل بصورت کتاي اعح نمايد.
تاصره  :در موارد تعليق ،واحد کسب و کار الکترونيکي تا تعيين تکليف نبايي ،حق ايجاد تعبد جديد نخواهد داشت.

صفحه  20از 03
تمامي حقوق اين اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بوده و هرگونه استفاده از اين اثر منوط به کسب مجوز از صاحب اثر ميباشد.

دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الكترونیكی و نظارت بر فعالیت
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کسب و کارهای الكترونیكی
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پیوست 1

صفحه  24از 03
تمامي حقوق اين اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بوده و هرگونه استفاده از اين اثر منوط به کسب مجوز از صاحب اثر ميباشد.

ردیف

عناوین

به استناد

1

عد نمايش نران نماد اعتماد الکترونيکي در صفوه اصلي بستر ماادالت
الکترونيکي کسب وکار

دستورالعمل اعطای نماد

2

عد اعح تغييرات در ارحعات ارائه شده در سامانه اينماد ظرف دو روز از زمان
ايجاد تغيير ،شامل تغييرات در ارحعات :هويتي اشخا حقيقي ،ارحعات هويتي
اشخا حقوقي (شامل نا شرکت ،موضوج اساسنامه ،تغييرات اعیاي هيات مديره
) ارحعات تماس ،آدرس مول فيزيکي ،تغيير نوج فعاليت

دستورالعمل اعطای نماد

0

جعل نماد يا دستکاري در تصوير لوگوي نماد

دستورالعمل اعطای نماد

4

عد دارا بودن مجوز براي کاال/خدمت عرضه شده (مطابق فبرست الزامات ارائه کاال
و خدمات و موارد ممنوعه در بخش قوانين و مقررات)

5

انترار موتواي نامناسب خحف عرف وشئونات کرور جمبوري اسحمي ايران

دستورالعمل اعطای نماد

مرجع تصویب
کمیته نظارت بر کسب و
کارهای اینترنتی
کمیته نظارت بر کسب و
کارهای اینترنتی
کمیته نظارت بر کسب و
کارهای اینترنتی
کمیته نظارت بر کسب و
کارهای اینترنتی

سطح تخلف
2

2

4
0

اصل  56مجموعه ضوابط
تولید آگهی های رادیویی

0

وتلویزیونی قوانین
ومقررات تبلیغاتی کشور

6

7

8

استفاده بدون مجوز از نا يا عحمت (لوگو) ثات شده ،ارگانبا يا سازمانباي دولتي
درج شروط قراردادي (بين مصرف کننده وصاحب امتياز نماد) يا متني در بستر
ماادالت الکترونيکي کسب وکار که خحف فصل اول (حمايت از حقوق مصرف
کننده)قانون تجارت الکترونيکي باشد.

دستورالعمل اعطای نماد
ماده  46قانون تجارت
الكترونیكی مصوب 1082
ماده  55قانون تجارت

ارسال تاليغات ناخواسته تجاري(تاليغات پاپ آپ ،پيامک و ايميل)....

الكترونیكی مصوب 1082

کمیته نظارت بر کسب و
کارهای اینترنتی

2

مجلس شورای اسالمی

4

مجلس شورای اسالمی

0

صفحه  25از 03
تمامي حقوق اين اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بوده و هرگونه استفاده از اين اثر منوط به کسب مجوز از صاحب اثر ميباشد.

دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الكترونیكی و نظارت بر فعالیت

تاریخ تصویب :اسفند96

کسب و کارهای الكترونیكی

شماره ویرایش0/3 :

9

عد پاسخهويي به شکايات (تعداد  3شکايات پاسخ داده نرده در مدت زمان 6
ماه)

13

عد صدور صورت حساس فروش

11

فروش اجااري يک يا وند نوج کاال يا خدمت به همراه کاال يا خدمت خريداري
حمایت از مصرف کنندگان
شده

دستورالعمل اعطای نماد

کمیته نظارت بر کسب و
کارهای اینترنتی

0

ماده 0قانون حمایت از
مصرف کنندگان مصوب
 1088و ماده  05قانون

مجلس شورای اسالمی

4

تجارت الكترونیكی
تبصره  1ماده 0قانون

مجلس شورای اسالمی

4

مصوب 1088
12
10
14

15

قاواق کاال و ارز و کليه مواردي که در حکم قاواق مي باشد

قانون مبارزه با قاچاق کاال
وارز مصوب 1092

عد پاسخهويي به اخطارهاي صادره از سوي مرکز و دستهاه هاي نظارتي براساس
زماناندي جدول رسيدگي به تخلفات (فيزيکي -الکترونيکي)
عد ارحج رساني در خصو

تعطيلي کسب وکار الکترونيکي ظرف مدت يک ماه

خودداري از ارائه ارحعات موثر ،صريح و روشن به خريداران قال از معامله
حداقل ارحعات الز  ،شامل موارد زير ميباشد:
الف  -مرخصات فني و ويژگيباي کاربردي کاال و يا خدمات.
س  -هويت تأمين کننده ،نا تجاري که توت آن نا به فعاليت مرغول ميباشد
ونراني وي.
ج  -آدرس پست الکترونيکي ،شماره تلفن و يا هر روشي که مرتري درصورت
نيازبايستي از آن رريق با فروشنده ارتااط برقرار کند.
د  -کليه هزينههائي که براي خريد کاال بر عبده مرتري خواهد بود (ازجمله

دستورالعمل اعطای نماد
دستورالعمل اعطای نماد

ماده  00قانون تجارت
الكترونیک

مجلس شورای اسالمی
کمیته نظارت بر کسب و
کارهای اینترنتی
کمیته نظارت بر کسب و
کارهای اینترنتی

مجلس شورای اسالمی

4
0
2

4

صفحه  26از 03
تمامي حقوق اين اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بوده و هرگونه استفاده از اين اثر منوط به کسب مجوز از صاحب اثر ميباشد.

دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الكترونیكی و نظارت بر فعالیت

تاریخ تصویب :اسفند96

کسب و کارهای الكترونیكی

شماره ویرایش0/3 :

قيمتکاال و يا خدمات ،ميزان ماليات ،هزينه حمل ،هزينه تماس).
ها  -مدت زماني که پيرنباد ارائه شده معتار ميباشد.
و  -شرايط و فرايند عقد از جمله ترتيب و نووه پرداخت ،توويل و يا اجرا ،فسخ،
ارجاج ،خدمات پس از فروش.
16

خودداري از بيان هويت و قصد خود در شروج تماس هاي صوتي در معامحت

17

خودداري از اعاده فوري مالغ معامله در صورت عد امکان ايفاي فوري تعبد(ري
زمان  11ساعت پس از دريافت وجه

18

انجا معامله با علم به عد امکان ايفاي تعبد

19

استفاده فريانده از نا دامنه و عحئم تجاري در فیاي مجازي

23

انجا تاليغات فريانده

21

انجا تاليغاتي که سحمتي افراد را به خطر اندازد

22

انجا تاليغات نا صويح ،غير دقيق و مابم

20

عد اعح صريح هويت شخص يا بنهاه ذينفع در تاليغات

24

سوء استفاده از فیاي مجازي براي مخفي کردن هويت و مول کسب

ماده  06قانون تجارت
الكترونیک
ماده  09قانون تجارت
الكترونیک
ماده  09قانون تجارت
الكترونیک
ماده  66قانون تجارت
الكترونیک
ماده  53قانون تجارت
الكترونیک
ماده  51قانون تجارت
الكترونیک
ماده  52قانون تجارت
الكترونیک
ماده  50قانون تجارت
الكترونیک
ماده  54قانون تجارت
الكترونیک

مجلس شورای اسالمی

4

مجلس شورای اسالمی

4

مجلس شورای اسالمی

4

مجلس شورای اسالمی

4

مجلس شورای اسالمی

4

مجلس شورای اسالمی

4

مجلس شورای اسالمی

4

مجلس شورای اسالمی

4

مجلس شورای اسالمی

4

صفحه  27از 03
تمامي حقوق اين اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بوده و هرگونه استفاده از اين اثر منوط به کسب مجوز از صاحب اثر ميباشد.

دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الكترونیكی و نظارت بر فعالیت

تاریخ تصویب :اسفند96

کسب و کارهای الكترونیكی

شماره ویرایش0/3 :

ماده  07قانون تجارت

25

توميل هزينه اضافي بر خريدار بابت انصراف از معامله

26

عد رعايت حق انصراف مصرف کننده

27

واگذاري درگاه پرداخت مختص دامنه ي ثات شده در سامانه اينماد به غير

دستورالعمل اعطای نماد

28

عد رعايت قوانين حريم خصوصي( مواردي که در قانون تجارت الکترونيکي و
ساير قوانين مورد تصريح قرار گرفته اند تخلف سطح  1موسوس مي گردد)

مواد  59 ،58و  64قانون

29

عد اعح روند استرداد وجه ،مدت زمان توويل ،روند مرجوعي کاال و نووه فسخ
خدمات ،ساعت پاسخهويي ،نووه پرداخت وجه ،شيوه حمل ،نووه پرتيااني و
خدمات پس از فروش ،قوانين و مقررات مربوط به رعايت حريم شخصي ،تب و يا
لينکهاي «تماس با ما»  «،قوانين و مقررات» و «درباره ما» و نووه ثات شکايات
مصرفکنندگان

دستورالعمل اعطای نماد

03

عد ارحج رساني وضعيت خريد

دستورالعمل اعطای نماد

01

عد هدايت بازديدکننده به پنجره جديد در صورت لينک به بستر ماادالت
الکترونيکي ديهر

دستورالعمل اعطای نماد

02

عد رعايت يکپاروهي فرآيند فروش (مطابق الزامات دستورالعمل)

دستورالعمل اعطای نماد

00

تاديل وضعيت فعال بستر ماادالت الکترونيکي به حالت آزمايري ،يا در دست
تعمير ،يا عد بارگزاري و دسترسي به آن

دستورالعمل اعطای نماد

04

بارگذاري بستر ماادالت الکترونيکي داراي نماد روي دامنه ديهر يا ارجاج فرايند
خريد و سفارش به بستر ماادالت الکترونيکي ديهر

دستورالعمل اعطای نماد

الكترونیک
ماده  07قانون تجارت
الكترونیک

تجارت الكترونیک

مجلس شورای اسالمی

4

مجلس شورای اسالمی

0

کمیته نظارت بر کسب و
کارهای اینترنتی
مجلس شورای اسالمی

کمیته نظارت بر کسب و
کارهای اینترنتی

کمیته نظارت بر کسب و
کارهای اینترنتی
کمیته نظارت بر کسب و
کارهای اینترنتی
کمیته نظارت بر کسب و
کارهای اینترنتی
کمیته نظارت بر کسب و
کارهای اینترنتی
کمیته نظارت بر کسب و
کارهای اینترنتی

4
4

2

2
1
0
2
2

صفحه  28از 03
تمامي حقوق اين اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بوده و هرگونه استفاده از اين اثر منوط به کسب مجوز از صاحب اثر ميباشد.

دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الكترونیكی و نظارت بر فعالیت

تاریخ تصویب :اسفند96

کسب و کارهای الكترونیكی

شماره ویرایش0/3 :

کمیته نظارت بر کسب و

05

عد ارايه کاال /خدمت (شرط اعطاي نماد)

دستورالعمل اعطای نماد

06

عد ارايه موتواي بستر ماادالت الکترونيکي به زبان فارسي (در بسترهاي
ماادالت الکترونيکي وندزبانه)

دستورالعمل اعطای نماد

07

درج لوگوي ارگانبا و سايتباي دولتي در بخش لينک به سايت هاي ديهر بدون
فعال بودن لينک مربوره (در اين حالت ناايد لوگو در هدر بستر ماادالت
الکترونيکي باشد)

دستورالعمل اعطای نماد

08

استفاده از لوگوي دستهاه هاي انتظامي و امنيتي

09

اتما اعتاار مجوز ارايه شده

43

بستر ماادالت الکترونيکي فيلتر شده

41

انترار تصاوير مستبجن و ماتذل

42

عرضه و فروش کليه موصوالت موضوج تاصره  1ماده  17قانون ماارزه با قاواق

4

40

انجا فعاليتباي غيرقانوني يا انجا فعاليتباي قانوني به شيوه هاي غيرقانوني
همچون فعاليتباي هرمي ( هرگونه فعاليتي که بر خحف قوانين و مقررات جاريه
کرور باشد و همچنين فعاليت شرکت هاي هرمي مطابق بند  1ماده  36قانون
مجازاتاسحمي » 1331اخحلدرنظا اقتصادي کرور» از جمله جرايم اقتصادي
است و طاق بند ج ماده  17قانون مذکور ،صدورحکم و اجراي مجازات در
اينهونه جرائم با موضوج جر بيش از يکصد ميليون ريال قابلتعويق و
تعليقنيست.

4

کارهای اینترنتی
کمیته نظارت بر کسب و
کارهای اینترنتی
کمیته نظارت بر کسب و
کارهای اینترنتی
پلیس فتا

دستورالعمل اعطای نماد

کمیته نظارت بر کسب و
کارهای اینترنتی

0
1

1

0
0
2

مطابق قانون مجازات
اسالمی

دستورالعمل اعطای نماد

4

صفحه  29از 03
تمامي حقوق اين اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بوده و هرگونه استفاده از اين اثر منوط به کسب مجوز از صاحب اثر ميباشد.

44

دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الكترونیكی و نظارت بر فعالیت

تاریخ تصویب :اسفند96

کسب و کارهای الكترونیكی

شماره ویرایش0/3 :

عد استفاده از واسط بادوا جبت ذخيره ارحعات مرتاط با معامحت

ماده  05قانون تجارت
الكترونیكی

4

صفحه  03از 03
تمامي حقوق اين اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بوده و هرگونه استفاده از اين اثر منوط به کسب مجوز از صاحب اثر ميباشد.

