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و ضوابط اجرایي که ضرورت دریافت نماد اعتماد الکترونیکي را برای فروشگاه های  مواد قانوني    

 : اینترنتي السام آور مي کند، عبارتند از

 

الحاقیه آیین نامه اجرایی ضواتط الزم ترای صدور پروانه کسة فروشگاه های  -1

  : ( قانون نظام صنفی12 ماده 1تثصره  )االکترونیکی 

 

، کسة ًواد اػتواد الکترًٍیکی از هرکس تَسؼِ تجارت الکترًٍیکی ٍ رػایت ضَاتظ راُ اًدازی 4 هادُ 4- 12 تٌد 

 .ٍب سایت تجاری را، جْت دریافت پرٍاًِ کسة فرٍضگاُ ّای الکترًٍیکی السام آٍر هی ًواید

 

 : 84ترنامه جامع  توسعه تجارت الکترونیکی مصوب  -2

 هکلف است در چارچَب استاًداردّای تجارت الکترًٍیکی اقداهات زیر را اًجام ٍزارت تازرگاًی- 40هادُ 

 :دّد

  .1385ایجاد ٍ راُ اًدازی پَرتال اصٌاف تا پایاى ضْریَر سال  -1

ًَسازی ضثکِ تازرگاًی کطَر از عریق یکپارچْسازی فؼالیتْای اعالػرساًی، گسترش تازارّای  -2

 داد ٍ ستد الکترًٍیکی هثتٌی تر فٌاٍری خدهات ٍتی

 

 : قانون ترنامه چهارم -3

 تعامل  فعال  با اقتصاد جهاني  ـ فصل دوم

ِ هٌظَر ًَسازی  ٍ رٍاى سازی  تجارت ـ33ماده         ِ   ، افسایص  سْن  کطَر در  ت  تجارت  تیي الولل  ،تَسؼ

، تقَیت  تَاى  رقاتتی  هحصَالت  صادراتی  کطَر در تازارّای  تیي الوللی     خدهاتصادرات  کاالّای  غیرًفتی  ٍ
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ِ هٌظَر گسترش  کارترد في آٍری  ارتثاعات  ٍ اعالػات  در اقتصاد، تازرگاًی  ٍ تجارت  در قالة  سٌد هلی   ٍ ت

 .اقداهات الزم را اًجام دّد ت دٍلت  هکلف  اس،تازرگاًی  کطَر

ِ  ٍ تا رػایت  استاًداردّا ٍ چارچَب  ًظام  تازرگاًی  ٍ        ط  ـ تا تجْیس دستگاّْا ٍ ٍاحدّای  هرتَع

 : ضرح  زیر اًجام  دّد ، اقداهات  الزم  را تَسظ  دستگاّْای  یادضدُ  تِ تجارت  الکترًٍیکی

 .ایجادتازارّای هجازی  -3

4  ِ  .ـ اًجام  فؼالیت ّای  تدارکاتی  ٍ هؼاهالتی  در قالة  تجارت  الکترًٍیکی  از سال  دٍم  ترًاه

ِ ّای  تَزیغ  هَظفٌد استاًداردّای  اتالغی  ازسَی  ٍزارت  تبصره  ـ       ِ  تٌگاّْای  تجاری  ٍ ضثک  کلی

ِ سازهاى تجارت جْاًی رػایت ًوایٌد ِ ّای تَزیغ کطَرٍپیَستي ت  .تازرگاًی  را در جْت  ًَیي سازی ضثک

    

 :اساسنامه مرکس توسعه تجارت الکترونیکی  

 : ٍظایف هرکس ػثارت است ازـ3ماده  

ِ ریسی، ارایِ راّکارّا، پطتیثاًی ٍ ًظارت تِ هٌظَر -1  : ترًاه

ج ـ فرٌّگ سازی ٍ آهَزش جْت تَسؼِ ٍ ترٍیج استفادُ از تجارت الکترًٍیك در             

 .فرایٌدّای کسة ٍ کار هثتٌی تر استاًداردّای هلی ٍ تیي الوللی

ت ـ تَسؼِ کارتردّا ًَآٍری ّا در جْت دست یاتی تِ هٌافغ تجارت الکترًٍیکی در             

 .اقتصاد کطَر

 .ث ـ تَسؼِ فؼالیتْای تدارکاتی ٍ هؼاهالتی تِ صَرت تجارت الکترًٍیکی            
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 .ج ـ استاًداردسازی فؼالیتْای اعالع رساًی تجاری           

 .چ ـ حوایت از گسترش تازارّای داد ٍ ستد الکترًٍیکی                

 .ّای تجارت الکترًٍیکی کطَرسایت ح ـ ساهاًدّی فؼالیت                  

 .خ ـ فراّن سازی زهیٌِ تؼاهالت هلی ٍ تیي الوللی در تجارت الکترًٍیکی                

 د ـ تسْیل تجارت از عریق استفادُ از اتسارّا، هدل ّا ٍ استاًداردّای تجارت                 

 

تدٍیي ٍ ًظارت تر اجرای ضَاتظ ٍ هقررات استاًدارد ٍ یکپارچِ در حَزُ اعالع رساًی تجاری تِ     4-

 .صَرت الکترًٍیکی

ِ تٌدی ٍ خدهات ضٌاسِ کاال ٍ خدهات  8   .ـ ایجاد ٍ تَسؼِ ًظام هلی عثق

ـ ارایِ چْارچَب ٍ ضَاتظ حوایت از هصرف کٌٌدگاى در فضای تجارت الکترًٍیکی تراساس فصل اٍل 11 

 .از تاب سَم قاًَى تجارت الکترًٍیکی

 


