باسمه تعالی

فراخَاى اعطای گَاّیٌاهِ ٍ تٌدیسّای هلی رعایت حقَق هصرفکٌٌدگاى -سال 1397
اطالعیِ شوارُ 1

ّجذّویي ّوایص سٍص هلی حوایت اص حمَق هصشف وٌٌذگاى هغاتك تشًاهِ سیضی 9 ،اسفٌذهاُ تشگضاس
هیضَد ٍ دس جشیاى ایي ّوایص تٌگاُّای التصادی تشتش دس حَصُ سػایت حمَق هصشف وٌٌذگاى هؼشفی ٍ
اص آًْا تمذیش تؼول خَاّذ آهذ.
لزا اص هتماضیاى ػضیض دػَت هیضَد تا هشاجؼِ تِ

آدرس

ایٌترًتی ( ً ، ) www.esfand9th.comسثت تِ

ثثت ًام اٍلیِ خَد حذاوثش تا سیام هْر هاُ  )1397/07/30( 1397تِ صَست الىتشًٍیىی الذام ًوایٌذ.
آدرس دبیرخاًِ هربَط:
تْشاى– خ ٍلی ػصش(ػج)– سٍتشٍی پاسن هلت– خ اسهغاىغشتی -خ هْشضاد ضوالی -تماعغ خ ضْیذ اًصاسی(صذالت)-
پالن  -66ساختواى ساصهاى حوایت– عثمِ دٍم -اتاق  -802وذ پستی9966217691 :
تْشاى -خ ًلسَى هاًذال -خ ضْیذ اًصاسیً -ثص هْشضاد -پالن  -66ساختواى ساصهاى حوایت– عثمِ دٍم -اتاق -802
وذ پستی9966217691 :
ضواسُ تلفيّای تواس دتیشخاًِ ریشتظ جْت ّواٌّگی تیطتش:

22058542-26200503

آدرسّای ایٌترًتی هرتبط :
ٍب سایت اختصاصی دتیشخاًِ اجشایی ّوایص:
پَستال ساصهاى حوایت هصشف وٌٌذگاى ٍ تَلیذوٌٌذگاى:

( ) www.esfand9th.com
( ) www.cppo.mimt.gov.ir

دبیزخانه سیاستگذاری و اجزایی
اعطای گواهینامه و تندیس ملی رعایت حقوق مصزفکنندگان

راٌّوای ثبت ًام برای هتقاضیاى
ًکتِ هْن:

ضشوت ّای هتماضی هی تایست تَجِ ًوایٌذ وِ دس صَستی وِ عی سٌَات گزضتِ دس ایي ٍب سایت ثثت ًام ًوَدُ اًذً،ثایذ

هجذدا دس سایت

ثثت ًام ًوایٌذ ٍ هی تایست تا ضٌاسِ واستشی ٍ سهض ػثَس پیطیي ٍاسد پشٍفایل واستشی خَد ضذُ ٍ فشم سال گزضتِ خَد سا تشٍص سساًی ًواییذ.
دس صَستی وِ ضٌاسِ واستشی ٍ سهض ػثَس خَد سا دس اختیاس ًذاسیذ هی تایست اص گضیٌِ فشاهَضی سهض ػثَس ٍ ضٌاسِ واستشی استفادُ ًواییذ ٍ اگش
تِ ًتیجِ هغلَتی ًشسیذیذ هی تَاًیذ تا دتیشخاًِ سیاست گزاسی ٍ اجشایی ّوایص تا ضواسُ تلفي ّای  86800001 ٍ 88002078تواس حاصل
ًواییذ.
هرحلِ اٍل:

ثثت ًام اٍلیِ اص عشیك لیٌه (ثبت ًام شرکت ّا) دس سایت ( ) www.esfand9th.com
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پس اص ولیه تش سٍی گضیٌِ ثثت ًام ضشوت ّا ،صفحِ ای تاص ضذُ وِ ضخص ثثت ًام وٌٌذُ هی تایست هطخصات خَد سا تشای ثثت
ًام دس سایت ٍاسد ًواییذ.ضشٍسی است ضخص ثثت ًام وٌٌذُ هی تایست ضواسُ ّوشاُ ٍ ایویل خَد سا دس ایي لسوت ثثت ًوایذ.
هرحلِ دٍم:

پس اص ثثت ًام اٍلیِ ،یه پیام تِ ضواسُ تلفي ّوشاُ ٍ پست الىتشًٍیه ضوا اسسال خَاّذ ضذ(هوىي است ایي پیام تِ پَضِ  spamایویل ضوا
سفتِ تاضذ).
هرحلِ سَم:

هذیش سایت تا هالحظِ ثثت ًام ضوا دس صَستی وِ هطخصات تِ صَست صحیح ٍاسد ضذُ تاضذ ثثت ًام ضوا سا تائیذ هی ًوایذ .سپس پیام
دیگشی هثٌی تش تائیذ ثثت ًام ضوا تِ ضواسُ هَتایل ٍ ایویل ٍاسد ضذُ اسسال خَاّذ ضذ .پس اص ایي هشحلِ ضوا هی تَاًیذ تا ضٌاسِ واستشی ٍ
سهض ػثَس ٍاسد پشٍفایل خَد ضَیذ.

ًىتِ تسیاس هْن:

ضوا تایذ تَجِ ًواییذ وِ ایي ثثت ًام فمظ تِ ػٌَاى ػضَیت دس سایت (ثثت ًام اٍلیِ) تلمی ضذُ ٍ

تشای ضشوت دس سًٍذ اسصیاتی ّوایص حوایت اص حمَق هصشف وٌٌذگاى تش اساس تَضیحات صیش ثثت ًام خَد سا تىویل ًواییذ.

هرحلِ سَم:

تشای ٍاسد ضذى تِ پشٍفایل خَد هی تایست ضٌاسِ واستشی ٍ سهض ػثَس خَد سا دس لسوتی وِ دس تصَیش صیش هطخص ضذُ ٍاسد ًواییذ ٍ سپس
سٍص گضیٌِ ٍسٍد ولیه ًواییذ.

هرحلِ چْارم:

تا ٍسٍد تِ پشٍفایل خَد گضیٌِ ّای جذیذی دس سوت ساست صفحِ تشای ضوا ًوایاى هی ضَد.
واستشاى هی تایست تشای تىویل ثثت ًام خَد تش سٍی گضیٌِ تىویل یا ٍیشایص اعالػات ولیه ًوَدُ ٍ فشم ثثت ًام سا تصَست صحیح ٍ واهل
ٍاسد ًوایٌذ.

پس اص تىویل فشم هشتَعِ ،ثثت ًام ضشوت ّا تِ پایاى سسیذُ ٍ ضشٍسی است عی تواس تلفٌی تا دیثشخاًِ اجشایی اعالػات الصم تشای هشاحل
دیگش سا وسة ًوایذ.
پس اص تىویل فشم  ،تا ولیه تش سٍی گضیٌِ ًوایص اعالػات ثثت ضذُ هی تَاًیذ فشم خَد سا هَسد تاصتیٌی لشاس دادُ ٍ ٍیشایص ًواییذ.

ّوچٌیي تا ولیه تشسٍی گضیٌِ ًوایص اعالػات ثثت ضذُ ،ضشوت ّایی وِ عی سٌَات لثل الذام تِ ثثت ًام دس سایت ٍ تىویل فشم هشتَعِ
ًوَدُ اًذ هی تَاًٌذ فشم تىویل ضذُ خَد سا هطاّذُ ًوایٌذ.
ضشوت ّای هتماضی هی تَاًٌذ تا ولیه تش سٍی گضیٌِ ٍیشایص پشٍفایل تصَیش لَگَی ضشوت خَد سا دس ایي ٍب سایت تاسگضاسی ًوَدُ تا دس
هَالغ هَسد ًیاص هَسد استفادُ لشاس گیشد

ًىات لاتل تَجِ:
-

پس اص تىویل ایي فشم ٍ تا ولیه تش سٍی گضیٌِ اسسال(دس آخش فشم) سیستن پیغاهی تحت ػٌَاى" تاتطىش ،اعالػات ضوا تا هَفمیت
ثثت ضذ" سا ًوایص هی دّذ وِ ایي تِ هٌضلِ اًجام ثثت ًام دس ّوایص هی تاضذ.
دس صَستی وِ سٍی گضیٌِ اسسال ولیه وشدُ ٍ پیغاهی تشای ضوا صادس ًطذ ٍ صفحِ تِ ّواى حالت تالی هاًذ ،تِ فشم هشاجؼِ وشدُ ٍ
آیتن ّایی وِ تا سًگ لشهض هطاّذُ هی ًواییذ سا تِ صَست صحیح ٍاسد وٌیذ.
اگش تش خالف هَاسد فَق،تواهی اعالػات سا تِ صَست صحیح ٍاسد ًوَدُ ٍلی سیتن پیغام فَق سا صادس ًوی وٌذ تا دتیشخاًِ اجشایی
ّوایص تواس گشفتِ تا واسضٌاساى هشتَعِ ساٌّوایی ًوایٌذ.

تَجِ:

پیطٌْاد هی ضَد لثل اص تىویل تخص ثثت ًام ٍ ٍیشایص اعالػاتً ،وًَِ فشم ضواسُ  9سا وِ دس هٌَی واستشی هَجَد هی تاضذ

داًلَد وشدُ ٍ تِ صَست پیطٌَیس تْیِ ،سپس الذام تِ تىویل فشم ایٌتشًتی ًواییذ.

شرایط اعطای گَاّیٌاهِ ٍ تٌدیس ّای هلی رعایت حقَق هصرف کٌٌدگاى در سال 1397
شرایط عوَهی ٍرٍد بِ فرایٌد اعطای گَاّیٌاهِ /تٌدیس



داضتي ًطاى تجاسی هستمل.



داضتي پشٍاًِ تْشُتشداسی ٍ هجَصّای تْذاضتی ٍ پشٍاًِ واستشد ػالهت استاًذاسد هلی ایشاى.



ًذاضتي حىن هحىَهیت لغؼی دس ضؼة تؼضیشات ٍ یا سایش هشاجغ ریصالح» ٍ ّوچٌیي ًذاضتي پشًٍذُ تخلفاتی هفتَح دس ساصهاى
حوایت هصشف وٌٌذگاى ٍ تَلیذوٌٌذگاى عی سال هویضی ٍ سال لثل اص آى.

شرایط اختصاصی اعطای گَاّیٌاهِ هلی:



وسة اهتیاص ضاخص ّای اسصیاتی ٍ سٌجص ٍاحذّای تَلیذی.



وسة اهتیاص هشتَط تِ سضایت هٌذی هطتشیاى )داسا تَدى حذالل  %60سضایت هٌذی هطتشی(.



وسة اهتیاص ضاخصّای هشتَط تِ ویفیت واال ٍ خذهات.



وسة اهتیاص هشتَط تِ سػایت لیوتّا.



وسة اهتیاص هشتَط تِ تَصیغ ٍ خذهات پس اص فشٍش.



داضتي گستشُ فؼالیت دس  ٍ 90تیص اص  90استاى.



تَلیذ تش هثٌای حذالل  %60ظشفیت اسوی.

شرایط اختصاصی اعطای تٌدیس هلی:



وسة اهتیاص ضاخص ّای اسصیاتی ٍ سٌجص ٍاحذّای تَلیذی.



دسیافت گَاّیٌاهِ حذالل دس  8سال هتَالی یا  1سال غیشهتَالی ( .سال جاسی هحاسثِ ًویضَد).



وسة حذالل  90اهتیاص دس هجوَع اهتیاصّای اػغای گَاّیٌاهِ.



سضایتهٌذی هطتشی  90دسصذ ٍ تاالتش.



ٍجَد گستشُ تَصیغ واال یا خذهات ٍ ًوایٌذگی ٍاحذ هتماضی ،دس حذالل  80استاى وطَس.



تٌذیس سػایت حمَق هصشف وٌٌذگاى تا تَجِ تِ اهتیاص وسة ضذُ اص ضاخصْای اسصیاتی ٍ سٌجص ٍاحذ ّای تَلیذی ضشوتْای
هتماضی

در سِ ردُی :طالییً ،قرُ ای ٍ برًسی بِ شرکتْای تَلیدی ٍ خدهاتی برتر اعطا هیگردد.
*اعطای گَاّیٌاهِ استاًی:

دس صَستیىِ گستشُ فؼالیت ،دس سغح هلی ًثاضذ ،ضشوتّای هتماضی هیتَاًٌذ دس سغح استاًی جْت دسیافت گَاّیٌاهِ تِ
ساصهاىّای صٌؼت ،هؼذى ٍ تجاست استاى ،هشاجؼِ ًوایٌذ.
* تِ هٌظَس آگاّی ّش چِ تْتش تٌگاُ ّای هتماضی اص فشایٌذ اسیاتی ّوایص سٍص هلی حوایت اص حمَق هصشف وٌٌذگاى ،تش ایي اساس
آییي ًاهِ اجرایی شاخص ّای ارزیابی اعطای گَاّیٌاهِ ٍ تٌدیس ّای هلی رعایت حقَق هصرف کٌٌدگاى دس ٍب سایت
 www.esfand9th.comهٌَی ّوایص  9اسفٌذ ،گضیٌِ آییي ًاهِ ٍ دستَس الؼولّا لشاس دادُ ضذُ است.

