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 نحوه نظارت و مجوزنامه اجرایی چگونگی صدور آیین

 یاو بازاریابی شبکه افراد صنفی در فضای مجازیفعالیت بر 

 قانون نظام صنفی( 78ماده تبصرهو  22، 2مواد موضوع )

 تعاریف

 تعاریف:-1ماده

واحد صنفی است که توسط هر شخص حقیقی و یا حقوقی برای ارائه  مجازی:کسب و کار -1

محصول )کاال و یا خدمات( به طور مستقیم و یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزئی به عمده 

وب سایت از قبیل  ارتباط از راه دورابزارهای از طریق کنندگان فروشان و مصرففروشان، خرده

 دایر شده باشد.اپلیکیشن( افزارهای تجاری)نرم و

 از طریق  ایشرکت بازاریابی شبکهفروش محصول است که  یک روشای:بازاریابی شبکه -2

را به عنوان بازاریاب به دور از مکان ثابت کسب برای فروش مستقیم  افرادی وب سایت خود

ی با معرفتواند میکند، به نحوی که هر بازاریاب کننده سازماندهی میمحصوالت خود به مصرف

بازاریاب دیگر به عنوان زیر مجموعه خود با ایجاد گروه فروش چندسطحی موجب گسترش و 

 افزایش فروش گردد.

 یا  شخص حقوقی است که محصوالت تولید خود ای:هشرکت بازاریابی شبک -3

 به روش بازاریابی شبکه ای را ( و سرمایه درصد سهام 05)دارنده بیش ازشرکت مادر 

 رساند.می  روشفبه 

از  مابیندر قالب قرارداد فی ایاست که خارج از شرکت بازاریابی شبکه یشخصبازاریاب:  -4

زیر مجموعه  با حمایت و آموزش بازاریابانیا و کننده طریق فروش مستقیم محصوالت به مصرف

 .کنددریافت طرح سوددهی را در قالب  مشخصی بابت گسترش و افزایش فروش شرکت، مبالغ

درصدی از فروش محصوالت در  پرداختبرنامه شرکت برای محاسبه و  :طرح سوددهی -5

به عنوان سود و حق  قبال فروش شخصی و جذب، آموزش، مدیریت و راهبری گروه فروش

 است. ببازاریا و یا پاداش سیونیکم
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هر شخصی که در ازای پرداخت وجه با هدف غیرتجاری و صرفاً برای مصرف  :کنندهمصرف -6

 محصول نماید. خریدخود مبادرت به 

در سبد مصرف ای که مورد عرضه در بازاریابی شبکهکاال وخدمات  :رفیمص محصوالت –7

و  دشوکنندگان تجدید خرید میبار در سال توسط مصرف چنددارد، قشر وسیعی از جامعه قرار 

 مشابه آن در بازار وجود دارد.

 (8تبصره )این آیین نامه براساس  موضوعکه از واحدهای صنفی  کشوریاتحادیه  :اتحادیه -8

 .شودتشکیل می قانون نظام صنفی(22)ماده

 نامه.( این آیین20کمیته نظارت موضوع ماده )کمیته نظارت: –9

بر برامرکز توسعه تجارت الکترونیکی ای است که توسط نشانه :نماد اعتماد الکترونیکی -11

همزمان با بطور ساماندهی، احراز هویت و صالحیت آنها  ا هدفب های مجازیو کار مقررات به کسب 

 گردد.اعطا میصدور پروانه کسب 

توسط مرکز اصناف و بازرگانان ایران که پروانه کسب است  نشانه: اینماد بازاریابی شبکه -11

به منظور ساماندهی، احراز هویت و ای های بازاریابی شبکهشرکتوب سایت برابر مقررات به 

 گردد.اعطا می زمان با صدور پروانه کسبهمبطور  صالحیت آنها

سامانه الکترونیکی صدور پروانه کسب اصناف)به نشانی:  سامانه اصناف: -12

iranianasnaf.ir) 

 (enamad.ir:الکترونیکی)به نشانیسامانه الکترونیکی اعطا نماد  سامانه اینماد: -13

 کسب وکار مجازیبخش اول: 
 

ضمن اتصال موظفند توسعه تجارت الکترونیکی  دبیرخانه هیات عالی نظارت و مرکز -2ماده

امکان دسترسی  ،( این آیین نامه(3)مطابق ماده )های خود بدون نیاز به اخذ مدرک مجددسامانه

 طرفین به مدارک متقاضی و صدور همزمان پروانه کسب و نماد اعتماد الکترونیکی را فراهم نمایند.

 مراحل صدور پروانه کسب:  -3ماده 

توسعه تجارت  های مرکزتوسط متقاضی مطابق چک لیستمجازی  کسب وکاراندازی راه -2
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 الکترونیکی.

 نفیصکار مشمول قانون نظام  ی کسب و)ارجاع تقاضااینماد ثبت تقاضا توسط متقاضی در سامانه  -2

و  براساس فهرست مرکز اصنافپس از ارزیابی و بالفاصله  توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

 .بازرگانان ایران به سامانه اصناف(

 نامه توسط متقاضی در سامانه اصناف حداکثر ظرف ( این آیین4بارگذاری مدارک مندرج در ماده ) -3

 مدت سه ماه پس از قبول تقاضا.

 .توسط اتحادیهنامه این آیین(4مطابق ماده)پرونده تکمیل  -4

( این 4استعالم مندرج در ماده) طرفهای طور همزمان از دستگاهه موظف است ب اتحادیه -تبصره

 نماید.  استعالم نامهآیین

از تطبیق مدارک بارگذاری شده با اصل آن( به متقاضی حداکثر )پس کسب تسلیم پروانهصدور و  -0

 .و ارسال مشخصات پروانه کسب به سامانه اینماد ظرف پانزده روز

 صدور پروانه کسب. با زمانهماعطای نماد اعتماد الکترونیکی  -6

 :کسبصدور پروانه الزم برای مدارک  -4ماده 

 عمومی:–(الف

 دفتر کار یا اقامتگاه قانونی متقاضی.ارائه نشانی  -2

 .نیروی انتظامیاز شخصی گواهی صالحیت  -2

ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی گواهی اداره امور مالیاتی ذی -3

 های مستقیم(.قانون مالیات (276)شده)موضوع ماده 

 قانون  (35)ماده  (ن)وکار )موضوع بند بتجارت و کساحکام های آموزشی گواهی گذراندن دوره -4

 نظام صنفی(.

 س براسا توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کسب و کار مجازی تخصصیهای ویژگییه تایید -0

 .امه مرکز توسعه تجارت الکترونیکیاساسن (3)ماده و  قانون تجارت الکترونیکی

 دارندگان پروانه کسب در فضای حقیقی که متقاضی فروش محصوالت واحد صنفی  -تبصره

 اًصرفو اینماد برای دریافت پروانه کسب و کار مجازی خود از طریق فضای مجازی نیز می باشند، 



 

4 
 

 باشند.میتاییدیه این مکلف به ارائه 

کار نهیا گذرنامه و پروا شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و و اشخاص حقیقیتصویر کارت ملی برای  -6

 .برای اتباع خارجی

آقایان کمتر از پنجاه سال  یفه یا معافیت دائم یا پزشکی برایتصویر کارت پایان خدمت نظام وظ -8

 .یا گواهی اشتغال به تحصیل سن

 اختصاصی: –(ب

فر واجد نپروانه تخصصی و فنی یا دیپلم فنی یا مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط، یا معرفی یک  -2

 قانون نظام صنفی(.(23)شرایط مذکور )برای صنوف مشمول تبصره ماده

ق مطاب امضاءصاحبان مصوبه هیات مدیره برای صدور پروانه کسب به نام مدیر عامل یا یکی از  -2

 )برای اشخاص حقوقی(.خرین آگهی روزنامه رسمی ثبت شرکتاساسنامه و آ

 :با مرتکبین آنبرخورد عناوین تخلفات و نحوه  -5ماده 

مجازات های بندهای )الف(، )ب( این ماده درصورت ارتکاب هر یک از تخلفات ذیل آن، از سوی کمیته 

 گردد.اعمال مینظارت 

 :اخطار کتبی -الف(

 .گیری مصرف کننده جهت خرید یا قبول شرایطموثر در تصمیمعدم ارائه اطالعات  -2

 .دم رعایت حق انصراف مصرف کنندهع -2

 .عدم استفاده از واسط بادوام جهت ذخیره اطالعات مرتبط با معامالت -3

 .کنندهتحمیل شروط غیر منصفانه به مصرف -4

 .تبلیغ خالف واقع -0

 یا ارائه خدمت. عدم تحویل به موقع کاال -6

 .(کاری روز سهحداکثر ظرف مدت (عدم پاسخگویی به نارضایتی مصرف کننده -8

 .کاال نحوه تامینو یا اعالم عدم درج  -7

 .عدم رعایت قانون و مقررات صنفی و مصوبات کمیته نظارت -9
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 روز نسبت  ده موظف است ظرف مدت کسب و کار مجازیدارنده پروانه  ،پس از ابالغ اخطار -تبصره

)ب(  برابر بند وی فعالیتنسبت به تعلیق اصالح صورت عدم . دراقدام نماید خود به اصالح عملکرد

 شود.اقدام می مادهاین 

 تعلیق فعالیت و نماد:  -ب(

 ( قانون تجارت الکترونیکی(.39) با رعایت ماده )عدم تامین کاال و یا ارائه خدمت -2

 .مصرف کنندههای نقض حفاظت از داده -2

 .عرضه کاالی غیر مجاز -3

 .مورد در طول یک سال (3)بیش از  (الف)تخلفات مندرج در بند  تعددیا  و تکرار -4

درصورتی  ،حق ایجاد تعهدات جدید را نخواهد داشت دارنده پروانه کسب، تعلیق در زمان -1تبصره

با  آن قیبنسبت به اصالح عملکرد و تط، دارنده پروانه کسب ماه از دوره تعلیق یکبعد از گذشت که 

 .تعلیق خاتمه می یابد ،کندمقررات اقدام 

د، سه ماه خواهد بو این بند حداقل مدت تعلیق فعالیت تخلفاتتکرار و یا تعدد در صورت  -2تبصره

 یابد.پس از اصالح عملکرد و گذشت مدت مذکور تعلیق خاتمه می

جاز نامه مفرایند کسب و کار مجازی صرفاً با رعایت مقررات این آیین هرگونه تغییر در -6ماده 

 است.

 ایبخش دوم: بازاریابی شبکه

 مراحل صدور پروانه کسب: -7ماده

 متقاضی در سامانه اصناف. ثبت تقاضا توسط -2

و مدیرعامل پیشنهادی( انتظامی  ، سهامداران عمدهبررسی صالحیت شخصی )اعضای هیات مدیره -2

 پاسخ حداکثر ظرف مدت پانزده روز. و ارائهنیروی انتظامی توسط و ترافیکی دفتر شرکت 

 .)حداکثر ظرف مدت پانزده روز(نظارت طرح سوددهی توسط دبیرخانه کمیته بررسی -3

 نامه ای با معرفیثبت شرکت به صورت سهامی خاص با موضوع بازاریابی شبکه -4

 .نظارت دبیرخانه کمیته

متقاضی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ معرفی نامه مذکور شرکت خود  -تبصره
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روزنامه رسمی در سامانه اصناف اقدام نماید در ها ثبت و نسبت به بارگذاری را نزد مرجع ثبت شرکت

 گردد.صورت متقاضی جدید محسوب می غیر این

 .چک لیست کمیته نظارتمطابق  متقاضیراه اندازی وب سایت توسط  -0

کسب )پس از تکمیل پرونده و تطبیق مدارک بارگذاری شده با اصل آن( به صدور و تسلیم پروانه - 6

 ده روز توسط اتحادیه. متقاضی حداکثر ظرف پانز

 ای همزمان با صدور پروانه کسب.اعطای نماد بازاریابی شبکه - 8

 صدور پروانه کسب: الزم برای مدارک  -8ماده 

 سند مالکیت یا اجاره نامه دفتر شرکت. -2

 .نظارت دبیرخانه کمیتهتوسط طرح سوددهی  یهتایید -2

ق مطاب ءصاحبان امضاصدور پروانه کسب به نام مدیر عامل یا یکی از  مصوبه هیات مدیره برای -3

 اساسنامه و روزنامه رسمی ثبت شرکت با آخرین تغییرات.

تر و ترافیکی دف ، انتظامیپیشنهادی( اعضای هیات مدیره و مدیر عامل ) شخصی گواهی صالحیت -4

 .نیروی انتظامی از طریق شرکت

 نامه.( این آیین4( ردیف)الف( ماده)8)و(6)(،4(،)3)بندهایدارا بودن شرایط و مدارک  -0

 .آن و ارائه پروانه بهره برداری به نام شرکت واحد تولیدیداشتن  -6

مدیرعامل  ر نامکنام شرکت و با ذ ای با ارائه مدارک فوق بهپروانه کسب شرکت بازاریابی شبکه -تبصره

 شود. صادر می وب سایت شرکت نشانی وآدرس دفتر  بهصاحبان امضاء یا یکی از 

 :رعایت شودموارد زیر باید طرح سوددهی در  -9ماده

 ای ممنوع است.ورود به شرکت بازاریابی شبکهاخذ هرگونه وجه و یا ما به ازاء برای  –2

 و پاداش خرید ماهیانه بازاریاب برای واجد شرایط شدن دریافت حق کمیسیونحداقل میزان  -2

 .گردد تعیین

نه جذب بازاریاب و و پاداش باید بر پایه فروش محصول شرکت  حق کمیسیون هرگونهپرداخت  -3

باشد و هرگونه پرداخت ناشی از فروش ابزارهای جانبی شرکت از جمله کاالهای نمونه فروش، ابزارهای 

 ممنوع است.و آموزش  فروش، تبلیغ
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 .محدود گردد ( سطح3)تا ها و پاداش با توجه به شرح وظایف بازاریاب حق کمیسیونپرداخت  -4

 ) سطوح پرداخت باتایید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل تعدیل است(.

پس از  روز هفت )حداکثر تا تجمیع حجم فروش بازاریاب و گروه فروش باید به صورت ماهیانه -0

 محاسبه شود. هر ماه( خاتمه

 یا پاداش بازاریابان باید بصورت نقدی و غیر از محصوالت شرکت باشد. کمیسیونحق پرداخت  -6

 :دت به رعایت ضوابط زیر اقدام نماینسباست  موظف ایبازاریابی شبکه شرکت -11ماده

متعارف فروش فروش محصوالت مصرفی مطابق فهرست ارائه شده و با رعایت ضوابط و قیمت  -2

 بازار.

موظف است قیمت و مجوزهای الزم برای محصوالت خود  از جمله پروانه بهداشتی  شرکت -تبصره

اخذ نماید و در هر حال قیمت محصول نباید از قیمت متعارف بازار باالتر  و استاندارد را طبق مقررات

 باشد.

 یارائه کارت شناسای انعقاد قرارداد با بازاریابان از طریق وب سایت شرکت و همچنین صدور و -2

خانوادگی، نام پدر، کد ملی، کد واحد بازاریابی دار ممهور به مهر شرکت مشتمل بر نام و نامعکس

 شبکه ای، شناسه بازاریاب و نام شرکت.

 ای به سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارتبازاریابی شبکه اتصال وب سایت شرکت -تبصره

 پایگاه داده شرکت الزامی است.نظارت بر  (برایunicode.mimt.gov.ir)به نشانی:

 سن. سالجده هعدم جذب بازاریاب از بین افراد کمتر از  -3

نهادهای  ها وای و دستگاهممنوعیت بکارگیری بازاریابان از بین کارکنان شرکت بازاریابی شبکه -4

 ای.های بازاریابی شبکهدارای مسئولیت نظارت بر شرکت

 بازاریابان در دفتر و یا شعب شرکت.برگزاری کلیه جلسات  -0

 ای و منشوربرگزاری رایگان دوره آموزشی مشتمل بر آموزش فرآیند و مفاهیم بازاریابی شبکه -6

اخالقی شرکت با مشارکت بازاریابان سطوح باالتر، برای سایر بازاریابان و ارائه محتوای دوره های 

 مقررات. آموزشی به دبیرخانه کمیته نظارت برای تطبیق با

 پرهیز از هرگونه اغواگری و تبلیغ خالف واقع برای جذب بازاریاب و یا درباره محصوالت شرکت. -8
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 فروش مستقیم محصوالت به بازاریاب و منع فروش از طریق بازاریاب به بازاریاب دیگر. -7

 عدم تشویق بازاریابان به خرید محصوالت بیش از توان فروش و یا مصرف شخصی. -9

 .طرح سوددهیمطابق با و پاداش به بازاریابان  حق کمیسیونها در قالب تمامی پرداختانجام  -25

و  حق کمیسیونماهیانه محصوالت به بازاریابان برای واجد شرایط شدن دریافت  میزان فروش -22

 تعدیل باشد.قابل انبار شدن کاال نزد بازاریاب  باید در صورت، پاداش

ازای مشارکت جمعی صرفاً براساس فروش محصوالت و در بازاریابان حق کمیسیونپرداخت  -22

 سطوح باالتر در جذب و آموزش بازاریابان جدید، نه عضوگیری.

قبیل خرید، فروش و پرداخت حق کمیسیون و پاداش( از  از های مالی )انجام تمامی تراکنش -23

 طریق سیستم بانکی کشور به نام شرکت.

هی میزان فروش گرو و نظیر میزان فروش شخصی اطالعات مربوط به عملیات بازاریابارائه کلیه  -24

 به صورت ماهیانه به وی. 

رابر ها را بها و سوابق پرداختشرکت موظف است کلیه اطالعات مربوط به عملیات بازاریاب -تبصره

 مقررات مستندسازی کند.

های هها با قابلیت ثبت در پایگاه دادنارضایتیایجاد درگاهی برای رسیدگی به شکایات و  -20

 روز(.ده  )حداکثر به مدت به شکایات شرکت و ارائه کدرهگیری و پاسخگویی

مابین قرارداد فی شرایطباز پس گرفتن محصوالت فروخته شده که قابل فروش مجدد است مطابق  -26

 شرکت و بازاریاب.

در اینصورت  ودهنمها نزد مرجع ثبت شرکتتواند اقدام به تاسیس شعبه میشرکت  -11ماده

 گواهی صالحیتو  سند مالکیت یا اجاره نامهشعب مدارک الزم شامل:  تاسیسبرای مکلف است 

 ظارتن به دبیرخانه کمیتهرا انتظامی و ترافیکی شعبه مسئول شعبه )فردی غیر بازاریاب( و  شخصی

 . ارائه نماید

صورت انحالل طبق قانون تجارت به نحوی عمل  ای مکلف است دربازاریابی شبکه شرکت -12ماده

کنندگان انجام نمایدکه تعهدات خود را در قبال محصوالت خریداری شده توسط بازاریابان و مصرف

انحالل پروانه کسب خود را جهت ابطال به اتحادیه اعالم دهد و حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از 
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 یل نماید.تحو

درصورت ابطال پروانه کسب، شرکت موظف است با رعایت تشریفات قانونی حسب مورد  -1تبصره

 نسبت به انحالل شرکت و یا تغییر موضوع فعالیت شرکت اقدام کند.

شرکت، پروانه کسب تعلیق و در صورت صدور حکم ورشکستگی،  در صورت اعالم توقف -2تبصره

 پروانه کسب ابطال می گردد.

 :برخورد با مرتکبین آن نحوهعناوین تخلفات و  -13ماده 

های بندهای )الف(، )ب( و )ج( این ماده درصورت ارتکاب هر یک از تخلفات ذیل آن، از سوی مجازات

 کمیته نظارت اتخاذ می گردد.

 اخطار کتبی: -(الف

 .به صورت ماهیانه حق کمیسیونعدم پرداخت  -2

 .از توان فروش و یا مصرف شخصیبیش تشویق به خرید محصول  -2

 .(استراتژی فروشحجم خرید مشخصی از سبد کاال) تعیین -3

 .برای بازاریابان عدم برگزاری آموزش رایگان -4

 .سال جدههجذب بازاریاب از بین افراد کمتر از  -0

 .انعدم انعقاد قرارداد بین شرکت و بازاریاب -6

 .برای بازاریابان دارعدم صدور کارت شناسایی عکس -8

 .پاداش از محصوالت شرکتحق کمیسیون و پرداخت  -7

 .کاال گیریو بازپس جمله تاخیر در ارسال ت نکردن تعهدات موضوع قرارداد ازرعای -9

 .شرکت سامانهای و طرح سوددهی در عدم درج مقررات مربوط به بازاریابی شبکه -25

 .کمیته نظارتدبیرخانه تغییر مفاد اساسنامه بدون هماهنگی با  -22

 .کمیته نظارتتصمیمات عدم رعایت قانون و مقررات صنفی و  -22

 .تشکیل جلسات در خارج از محل شعب -23

 .تبلیغ خالف واقع درباره محصوالت و طرح سوددهی -24

 .تاسیس شعب غیر مجاز -20
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 ییاهمحدودیتبه تشخیص کمیته نظارت ، عالوه بر اخطارتخلفات فوق، رتکاب اصورت در -1تبصره

 آن قیبشرکت و تط اصالح عملکرد زمان تامحصوالت جدید  عرضهاندازی شعب و راهعدم نظیر 

 خواهد شد. اعمالبا مقررات 

روز نسبت به اصالح عملکرد بیست پس از ابالغ اخطار، شرکت موظف است ظرف مدت  -2تبصره

 .نسبت به تعلیق و تغییر رنگ نماد به زرد اقدام خواهد شد در غیر اینصورتاقدام نماید. 

 و تغییر رنگ نماد به زرد: تعلیق -ب(

 .ایبازاریابی شبکهشرکت  هبرای ورود بازاء  اخذ هرگونه وجه یا ما به -2

 .از سیستم بانکیهای شرکت خارج انجام عملیات مالی و پرداخت -2

 .بدون کسب مجوزطرح سوددهی تغییر  -3

نظیر  الزم کمیته و یا عرضه محصوالت فاقد مجوزفهرست دبیرخانه  خارج ازفروش محصوالت  -4

 .حسب مورد پروانه بهداشتی و استاندارد

 .الیمطول یک سال برای مرتبه سوم در(الف)تخلفات مندرج در بند ارتکاب دفعات و یا تعدد تکرار  -0

 .(الف)بند تبصره های ارتکاب تخلف در  -6

ت ، شرکماه از دوره تعلیق یکصورتی که بعد از گذشت ردبود؛ ماه خواهد  سهمدت تعلیق  تبصره:

 .یابدتعلیق خاتمه می ،با مقررات اقدام کرد آن قیبنسبت به اصالح عملکرد و تط

 و تغییر رنگ نماد به قرمز: ابطال پروانه کسب -ج(

 عدم اصالح عملکرد در دوره مدت تعلیق. -2

 .در طول یک سال مالی )ب(تخلفات مندرج در بند  ارتکابدفعات یا تعدد  تکرار -2

 .انحالل شرکت -3

 .ماه ششعدم فعالیت شرکت به مدت حداقل  -4

 .اتحادیهت اعتبار آن پس از اخطار یک ماهه عدم تمدید پروانه کسب پس از انقضای مد -0

تواند اعتراض خود را به تعطیلی واحد صنفی ظرف مدت پانزده روز پس از فرد صنفی می -14ماده

ابالغ، به دبیرخانه هیات عالی نظارت تسلیم کند. دبیرخانه موظف است شکایت شاکی را ظرف مدت 

 پانزده روز مطابق مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.
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 و رسیدگی به تخلفات بخش سوم: نحوه نظارت

 از کسب و کارهای مجازیای و های بازاریابی شبکهبه منظور نظارت برعملکرد شرکت -15ماده 

نمایندگان مرکز اصناف و  ای مرکب ازحسب موردکمیته نظام صنفی، و مقررات قانون رعایتحیث 

ات و ارتباطوزارت اطالعات،  )به عنوان رییس(، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وزارتایران  بازرگان

)هرکدام در حدود  فناوری اطالعات، نیروی انتظامی، اتاق اصناف ایران و اتحادیه صنفی مربوط

در  ای است کهکمیته مذکور دارای دبیرخانه شود.با وظایف زیر تشکیل می صالحیت و وظایف خود(

 برعهده دارد.را آن امور اجرائیمرکز اصناف و بازرگانان ایران مستقر است و مسئولیت هماهنگی و انجام 

 کمیته نظارت به شرح ذیل است:و اختیارات وظائف  -16ماده 

 ای(.های الگو )از جمله قرارداد بازاریابان و اساسنامه شرکت بازاریابی شبکهتهیه فرم -2

 فهرست گروه محصوالت مصرفی.تعیین  -2

دبیرخانه کمیته ای براساس ارجاع های بازاریابی شبکهشرکت طرح سوددهی درخصوص اعالم نظر -3

 .نظارت

 .اعمال آن و ایبازاریابی شبکههای شرکتبندی رتبهضوابط تعیین  -4

کسب و های متناظر استانی کمیته جهت نظارت بر عملکرد هدایت، هماهنگی و راهنمایی رده -0

 ای.های بازاریابی شبکههای مجازی و دفاتر و شعب شرکتکار

ای و حسب مورد اعالم های بازاریابی شبکهو شرکت کارهای مجازی کسب ورسیدگی به تخلفات  -6

 ربط.تخلفات به مراجع ذی

کسب وکارهای مانع اعمال نظارت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر  رسیدگی مذکور -1تبصره

 مطابق مقررات مربوط نخواهد بود. مجازی

اب برای بازاریای باید با اعالم دبیرخانه کمیته محدودیت الزم را شرکت بازاریابی شبکه -2تبصره

 گردد.لحاظ میشرکت  در عملکردمتخلف اعمال نماید در هرصورت تخلف بازاریاب 

نیروی ، کمیته نظارت بنا به تشخیص نامهاز مقررات این آیینتخلف شرکت  درصورت -3تبصره

 نماید.اقدام میدفتر یا شعبه شرکت متخلف انتظامی نسبت به پلمب 

 مراحل رسیدگی به تخلفات: -17ماده 
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 .ها و شکایات دریافتیبراساس گزارش ابالغ موارد تخلف به دارنده پروانه کسب -الف

 تواند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابالغ، دفاعیه مستند اخذ دفاعیه )دارنده پروانه کسب می -ب

 نماید(.خود را ارائه 

 .و تکمیل پرونده روز پس از دریافت دفاعیهپانزده تشکیل جلسه رسیدگی حداکثر  -ج

 .باشدمیبالمانع  آنهادرخواست  در صورتدر جلسه رسیدگی  اشخاص ذینفعحضور  -تبصره

، در حدودی که شرکت بازاریابی کسب و کارهای مجازینامه در ارتباط با احکام این آیین -18ماده 

 .االجرا خواهد بودورزد، الزمای، به فروش کاال یا ارائه خدمات در فضای مجازی مبادرت میشبکه

وارض احتمالی آن، کمیته نظارت درصورت بروز تخلفات گسترده، به منظور پیشگیری از ع– 19 ماده

همزمان به موضوع  ماه(شش  ظرف)نامهموضوع این آیین واحد صنفیضمن تعلیق فعالیت تواند می

 .رسیدگی نماید

 بخش چهارم: سایر مقررات

حداکثر ظرف مدت  نامه موظفند،الم موضوع این آییناستعطرف های کلیه دستگاه -21ماده

اعالم نظر موافق باید  طعی و نهایی خود را اعالم دارند.تاریخ دریافت استعالم، نظر قپانزده روز از 

و نظر مخالف نیز با ذکر علت و مستند به دالیل قانونی باشد. در  بدون ابهام و هرگونه قید و شرط

ردد گغیر این صورت و یا در صورت عدم اعالم نظر در مهلت مقرر، به منزله نظر مثبت تلقی می

کسب نخواهد های استعالم شونده خارج از موعد مقرر مانع از صدور پروانهو پاسخ منفی دستگاه

 شد. 

 رسیدگی به شکایات متقاضیان پروانه کسب:  -21ماده

پروانه کسب را رد کند یا با صدور پروانه کسب مخالفت متقاضی درخواست اتحادیه چنانچه -2

ریق ط با ذکر دالیل مستند به متقاضی و از حداکثر ظرف مدت پانزده روز نماید، باید مراتب را

 اعالم کند.  کسب و کار مجازیدر مورد  اینمادسامانه 

تواند ظرف بیست روز از تاریخ دریافت صورتی که متقاضی نسبت به آن معترض باشد، میدر -2

 پاسخ، اعتراض خود را به اتاق اصناف ایران تسلیم دارد.

محل استقرار دفتر و  اتاق اصناف ایران مکلف است راساً و یا از طریق اتاق اصناف شهرستان -3
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 رف پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی کند.یا اقامتگاه فرد صنفی، ظ

رف توانند ظیا متقاضی به نظر اتاق اصناف ایران معترض باشند می اتحادیه در صورتی که  -4

انه دبیرخانه هیات عالی نظارت منعکس کنند.بیست روز از زمان ابالغ، اعتراض خود را به دبیرخ

رسیدگی و نتیجه را اعالم ز برابر مقررات مدت پانزده رو ظرف هیات عالی نظارت موظف است

 نماید.

 ای:و شرکت بازاریابی شبکه کسب و کار مجازیشرایط تمدید پروانه  -22ماده

ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی گواهی اداره امور مالیاتی ذی -2

 های مستقیم(.قانون مالیات (276))موضوع مادهشده 

 رسمی جمهوری اسالمی ایران در صورت ثبت هر نوع تغییرات در شرکت آگهی روزنامهتصویر  -2

 )برای اشخاص حقوقی(.

 (35)ماده (ن)های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار)موضوع بند گذراندن دورهگواهی  -3

 قانون نظام صنفی(.

اعتبار هر دو ساقط در صورت لغو نماد اعتماد الکترونیکی یا ابطال پروانه کسب  -23ماده

 گردد.می

ای که براساس مقررات قبلی ایجاد شده اند موظفند ظرف های بازاریابی شبکهشرکت -24ماده 

مقررات آن منطبق  نامه، وضعیت خود را بامدت شش ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این آیین

 .نمایند

قانون نظام صنفی مشتمل  (78ماده)( و تبصره 22(،)2)مواد نامه در اجرای این آیین -25ماده

 ،ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت ( تبصره توسط اتاق اصناف29) ( ماده و20بر)

یکصدو دوازدهمین و یکصدو  ارتباطات و فناوری اطالعات تهیه و دروزارت وزارت اطالعات و 

تصویب وزیر صنعت، معدن به 52/22/2390جلسه هیات عالی نظارت تایید و در تاریخ  سیزدهمین

 .گرددنامه قبلی میو جایگزین آیین رسید و تجارت


