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       تشگضاساسفٌذهاُ  9سیضی، حمَق هػشف کٌٌذگاى هطاتك تشًاهِ ّوایص سٍص هلی حوایت اص دٍهیيٍتیست

ٍ  ػایت حمَق هػشف کٌٌذگاى هؼشفیّای التػادی تشتش دس حَصُ ستٌگاُ ضَد ٍ دس جشیاى ایي ّوایصهی

 تمذیش تؼول خَاّذ آهذ. آًْااص 

ًسثت تِ ،  ( www.esfand9th.ir)  ایىتزوتی   آدرستا هشاجؼِ تِ ضَد  دػَت هیػضیض لزا اص هتماضیاى      

 .ًوایٌذ الذامغَست الکتشًٍیکی  تِ (30/00/1401) 1401 آبان ماٌ امسی تاحذاکثش ِ خَد ثثت ًام اٍلی

 

  :مزبًطدبیزخاوٍ  آدرس 

   

 -خیاتاى هْشضاد ضوالی -خیاتاى استاد ًجف دسیاتٌذسی )اسهغاى ساتك( -خیاتاى ٍلی ػػش)ػج( هماتل پاسن هلت -تْشاى 

  1967834713کذ پستی:  -208اتاق  -دٍمطثمِ  -ساختواى ساصهاى حوایت  – 66پالن 

  22050542-26200503         جْت ّواٌّگی تیطتش:دتیشخاًِ ریشتط  ّای تواس يضواسُ تلف

 

 

 : ایىتزوتی مزتبط   آدرس

 ( www.esfand9th.ir)                                                           :ٍب سایت اختػاغی دتیشخاًِ اجشایی ّوایص

 
          

                                       

 

 

 

 سیاستگذاری و اجزاییدبیزخانه   

 کنندگانحقوق مصزفرعایت ملی  تندیس و گواهینامه اعطای

 1401سال  -کىىدگانملی رعایت حقًق مصزف َای تىدیسفزاخًان اعطای گًاَیىامٍ ي 

 
 1  اطالعیٍ شمارٌ

 

http://www.esfand9th.com/
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 1401شزایط اعطای گًاَیىامٍ ي تىدیس َای ملی رعایت حقًق مصزف کىىدگان در سال 

 يريد بٍ فزآیىد ارسیابیشزيط السم بزای 

 ًِاص هشاجغ لاًًَی.تشداسی تْشُهؼتثش  ٍ هجَص داضتي پشٍا 

   .دس غَست ٍجَد ًذاضتي حکن هحکَهیت دس ضؼة تؼضیشات ٍ یا سایش هشاجغ ریػالح طی سال هویضی ٍ سال لثل اص آى

ّای تَلیذکٌٌذگاى ٍ سایش ساصهاى پشًٍذُ تخلفاتی تحت سسیذگی اسسال ضذُ اص ًاحیِ ساصهاى حوایت هػشف کٌٌذگاى ٍ

گزاسی اػطای غٌؼت، هؼذى ٍ تجاست تِ اداسات کل تؼضیشات ٍ دیگش هشاجغ ریػالح؛ پس اص طشح هَضَع دس ضَسای سیاست

گیشی ضَسای هزکَس دس هَسد پزیشش یا ػذم ّای هلی سػایت حمَق  هػشف کٌٌذگاى، ًتیجِ تػوینگَاّیٌاهِ/ تٌذیس

 هالن ػول خَاّذ تَد. پزیشش تٌگاُ هتماضی،

  :داسا تَدى دٍ ضشط اص ضشایط تَصیغ، ٍضؼیت اضتغال ًیشٍی اًساًی ٍ ضشایط هالی تِ ضشح صیش 

 کطَس. استاى 15ّای التػادی حذالل دس ، تْشُ گیشی ٍ تْشُ تشداسی اص کاال ٍ خذهات تٌگاُگستشُ تَصیغضشط اٍل: 

 کٌٌذ. دس تٌگاُ التػادی تػَست توام ٍلت فؼالیت هی ًفش ًیشٍی اًساًی ضاغل هطاتك ضَاتط لاًَى کاس، کِ 100ضشط دٍم: داضتي 

  .ًوایذضشط سَم: حجن فؼالیت هالی تٌگاُ هتماضی، هطاتك ضشایطی تاضذ کِ ضَسای سیاستگزاسی ّش سالِ تؼییي هی

  سضایتوٌذی هطتشی ٍ سسیذگی تِ ًظشات هطتشیاى.هذیشیت سسیذگی تِ ضکایات هطتشیاى ٍ جلة داسا تَدى 

 هطاتك ضَاتط هَسد تاییذ ساصهاى حوایت ٍ هشاجغ ری غالح. ٍ همشسات ػشضِ ٍ تؼییي لیوت کاال ٍ خذهات سػایت ضَاتط 

 .ػذم ػشضِ کاالی لاچاق یا اسایِ خذهت تِ کاالی لاچاق 

 کاال ٍ یا تَلیذ  هی تاضذ،داسای تٌَع دس تَلیذ کاال یا خذهت کِ  ٍاحذ تَلیذی یا خذهاتی دس خػَظ هالن اسصیاتی تشای تشسسی تماضا

 % دس تَلیذ یا دسآهذ سا داضتِ تاضذ.70خذهتی است کِ سْن 

   دسغذ سضایتوٌذی هطتشی دس ًظشسٌجی ّای تؼول آهذُ یا اسصیاتی کاسضٌاسی ساصهاى حوایت. 80داسا تَدى حذالل 

 :ضًابط اخذ گًاَیىامٍ

  مالی و فروشکسة اهتیاص ضاخع ّای. 

 کیفیتّای هشتَط تِ  کسة اهتیاص ضاخع . 

 (پس اص فشٍش)لثل، حیي ٍ  تَصیغ ٍ خذهات کسة اهتیاص هشتَط تِ سػایت 

  ِاطالع سساًی هٌاسة تِ هطتشی ٍ کسة سضایت هطتشیکسة اهتیاص هشتَط ت. 

  :ضًابط اخذ تىدیس َای ملّی  رعایت حقًق مصزف کىىدگان

  ضَد(. هحاسثِ ًویسال غیشهتَالی. ) سال جاسی  3سال هتَالی یا  2حذالل دس گَاّیٌاهِ دسیافت 

  ّای اػطای گَاّیٌاهِ.اهتیاص دس هجوَع اهتیاص 90کسة حذالل 

 دسغذ ٍ تاالتش. 90هٌذی هطتشی  سضایت 

 استاى کطَس. 25ص ٍجَد گستشُ تَصیغ کاال یا خذهات ٍ ًوایٌذگی ػٌذاللضٍم ٍاحذ هتماضی دس تیص ا 

 س شاخصُای ارسیابی ي سىجش ياحد َای تًلیدی شزکتُای متقاضیتىدیس رعایت حقًق مصزف کىىدگان با تًجٍ بٍ امتیاس کسب شدٌ ا

 زدد.گ طالیی، وقزٌ ای ي بزوشی بٍ شزکتُای تًلیدی ي خدماتی بزتز اعطا می ی:در سٍ ردٌ

 *اعطای گًاَیىامٍ استاوی: 

تِ ح استاًی جْت دسیافت گَاّیٌاهِ تَاًٌذ دس سط ّای هتماضی هیدس غَستیکِ گستشُ فؼالیت، دس سطح هلی ًثاضذ، ضشکت

  ًوایٌذ. هشاجؼِ ،ّای غٌؼت، هؼذى ٍ تجاست استاىساصهاى

یاتی ّوایص سٍص هلی حوایت اص حمَق هػشف کٌٌذگاى،  تش ایي صّای هتماضی اص فشایٌذ اسآگاّی ّش چِ تْتش تٌگاُ تِ هٌظَس *

دس ٍب سایت َای ملی  رعایت حقًق مصزف کىىدگان ارسیابی اعطای گًاَیىامٍ ي تىدیس آییه وامٍ اجزایی شاخص َای اساس

th.ir9www.esfand  لشاس دادُ ضذُ است.  ّااسفٌذ، گضیٌِ آییي ًاهِ ٍ دستَس الؼول 9هٌَی ّوایص 
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