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 های اینترنتی:الزامات فروشگاه

 تواند منزل یا محل کار باشد(.می نشانی پستی واحد اقتصادی عرضه کننده کاال یا خدمات )محل فعالیت -1

ن قبض عوارض شهرداری برای تایید آدرس پرداخت شده کساسر مالک محل هستید، اسکن سند و مالک: اگر خود یا پدر، مادر و هم

 یا نشده و اسکن شناسنامه مالک الزامیست.

مستاجر: اگر خود یا پدر، مادر و همسر مستاجر محل هستید، اسکن اجاره نامه که الزم نیست محضری بوده و بنگاهی نیز کافیست و 

 اسکن شناسنامه مستاجر الزامیست. 

 قتصادی عرضه کننده کاال یا خدمات )داشتن تلفن ثابت الزامی است(.تلفن و نمابر واحد ا -2

 نشانی پست الکترونیکی واحد اقتصادی عرضه کننده کاال یا خدمات -3

 نیست. الزامی و..( infoداشتن ایمیل از دامین سایت) ،برای ثبت نام و برای تکمیل این قسمت

 طه ثبت شود.نام دامنه باید با هویت و مشخصات حقوقی وب سایت مربو -4

 فروشگاه باشد.  دامین باید به نام صاحب

 هویت تامین کننده )شامل کشور سازنده( -5

 سی دی و اقالم مشابه:

مثال  برای -توان آن را به صووورت کپی رایت به فرور رسوواندت: در صووورتی که محصووول مورد نور تولید داخل نباشوود میکپی رای

ست را  توان کپی کرد وویندوز را می ضافه گردیده ا شرکتی آموزر و... ا سط  شاپی که به آن تو ساند ولیکن نرم افزار فتو فرور ر

 توان کپی نمود.نمی

این  "اورجینال: روی محصوووالتی که اورجینال هسووتند باید کد وزارت ارشوواد محصووول داخل سووایت درچ شووود و هم نین عبارت 

صول دارای هلوگرام می شدمح شتری می"با ست، توان. )م صول بدون هلوگرام را فروخته ا شرایط مح شگاهی که تحت این  د از فرو

 شکایت نماید(.

 به خریدار  VTA)اعالم میزان مالیات بر ارزر افزوده) -6

 مالیات از خریدار: اگر مایلید از خریدار مالیات بگیرید باید به صورت شفاف میزان مالیات مشخص گردد. 

سازمان مالیات نمیبه منزلهمالیات از فروشنده: دریافت نماد  سازمان مالیات ی معرفی شما به  ست از طرف  باشد ولی چنان ه درخوا

 باشد، به آن سازمان معرفی خواهید شد.

 های اینترنتی(تراکنشامنیت )داشتن گواهینامه دیجیتالی توسط فروشنده جهت اطمینان از  SSLگواهینامه دیجیتالی  -7

 باشد. گواهی نیاز است و در واقع تنها فرق بین نماد تک ستاره و دو ستاره همین گواهینامه می فقط برای نماد دو ستاره به این
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 نام  هدف: ایجاد امنیت در دریافت اطالعات از کاربر مثل شماره تلفن و

 د.بایست جداگانه دریافت شوکه درگاه بانک دارد ارتباطی به سایت متقاضی نماد نداشته و می SSLپرداخت آنالین: 

 گردد.ستاره و باالتر: فعال این نماد ارائه نمی 3نماد 

 ها )برای پرداخت آنالین( خواهد بود. ( و از طریق بانکCodالزام برای دریافت نماد: از طریق پست)برای فرور 

 باشد.پروانه کسب: فعال الزم نمی -8

 باشد. یای ندارد ولیکن در حال تعیین نرخ مانه: در حال حاضر هزینهیهزینه سال -9

 ای: فقط در زمان تمدید ساالنه نماد یا در صورتی که مشتری شکایتی داشته باشد، این موارد مجددا بررسی خواهد شد.بررسی دوره -10

 ی فروشگاه و دامین: نیازی به سابقه نیست.سابقه -11

تواند بی نهایت نماد برای بی نهایت ن باید نماد جداگانه گرفت و یک نفر می: برای هر دامین و یا سوواب دامیوضووعیت چند فروشووگاهی -12

 سایت درخواست نماید. 

شوووند به دامین چند آدرس اینترنتی: در صووورتی که حداکثر سووه آدرس اینترنتی )سووایت دامین یا دامین جدا( داریدکه ریدایرکت می -13

 باشد(.قبول نمیاصلی، یک نماد برای تمامی آنها کافی است)پارک مورد 

نور رد را شامل گردد )چندان ضروری برا انتخاب نمائید که تمامی موا در چند موضوع فعالیت دارید، موردیموضوع واحد اقتصادی: اگر  -14

 رسد(نمی

 معتبر الزامیست. ی آقایان: داشتن کارت پایان خدمت، معافیت و گواهی اشتغال به تحصیلوضعیت خدمت وظیفه -15

 مان: ضروری نیست.پایان کار ساخت -16

ی کاال یا خدمات سووایت را باز کنید. بسووته به نوع فعالیت فروشووگاه از گزینه  IE7یا  IE6ایران کد: برای دریافت ایران کد، با نرم افزار  -17

 توانید استفاده نمایید. می

سیر را طی کرده و کد  صاص را دریافت خواهید نمود و با توجه به  24127مثال: برای نرم افزار م ضوع یک کد اخت اینکه برای هر مو

 دریافت خواهد کرد. 24127شود، فروشگاه نرم افزار همین کد را داده می

 ارسال مدارک زیر به آدرس مرکز توسعه تجارت الکترونیک  -18

 کپی برابر با اصل گواهی پایان خدمت نوام وظیفه، معافیت یا گواهی اشتغال به تحصیل  -1

 ا قرارداد رسمی اجاره اقامتگاهکپی برابر اصل سند مالکیت ی -2

 تمام رخ جدید 3*4دو قطعه عکس  -3

 کپی برابر اصل شناسنامه، کارت ملی یا گذرنامه  -4

 کپی برابر اصل پروانه کسب در صورت موجود بودن   -5

 .ماییدعه نمراج www.enamad.irبیشتر جهت دریافت نماد  به سایت  اتدر صورت اطالع
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