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 کسب پروانه تمديد و صدور چگونگي اجرايي نامه آيين

 مجازي فضاي در صنفي افراد بر نظارت نحوه و

 ) صنفي نظام قانون) ٨٧( ماده تبصره موضوع( 

 

 تعاريف

 :تعاريف -١ماده 

واحد صنفي که توسـط ھرشـخص حقيقـي و يـا حقـوقي بـراي ارائـه :فروشگاه مجازي -الف
به طور مستقيم و يا غيرمستقيم و به صـورت کلـي يـا جزئـي بـه ) کاال و يا خدمات(محصول 

 .عمده فروشان، خرده فروشان و مصرف کنندگان در فضاي مجازي داير شده باشد

يک روش فروش محصول است کـه شـخص حقـوقي بـا اسـتفاده از  :بازاريابي شبکه اي -ب
فضاي مجازي افرادي را به عنوان بازارياب به دور از مکان ثابت کسب بـراي فـروش مسـتقيم 
محصوالت توليد خود و يا ديگران به مصرف کننده به کار مي گيرد، به نحوي که ھر بازارياب با 

به عنوان زيرمجموعه خود با ايجـاد گـروه فـروش چنـد سـطحي موجـب  معرفي بازارياب ديگر
 .گسترش و افزايش فروش گردد

ھرشخصي کـه خـارج از شـرکت بازاريـابي شـبکه اي از طريـق فـروش مسـتقيم : بازارياب -ج
محصوالت بـه مصـرف کننـده يـا بـا حمايـت و آمـوزش بازاريـان زيرمجموعـه بابـت گسـترش و 

 .را دريافت کند) درصدي از فروش محصوالت( ا کميسيونافزايش فروش شرکت، پاداش ي

طرحـي اسـت شـامل نحـوه بازاريـابي، محاسـبه و پرداخـت کميسـيون و :طرح سوددھي -د
 .پاداش بازاريان در قبال فروش محصوالت شرکت بازاريابي شبکه اي

ھرشخصي کـه در ازاي پرداخـت وجـه بـا ھـدف غيـر تجـاري و صـرفاً بـراي :مصرف کننده -ھـ 
 .رف خود مبادرت به دريافت محصول نمايدمص

کاال و خدماتي اسـت کـه در سـبد مصـرف قشـر وسـيعي از جامعـه  :محصوالت پرمصرف -و
 .قرارداشته و يا حداقل چھار بار در سال توسط مصرف کنندگان تجديد خريد مي شود

 .اتحاديه صنفي کشوري:مرجع صدور پروانه کسب  -ز

انه اي است که توسط وزارت صـنعت، معـدن و تجـارت برابـر نش :نماد اعتماد الکترونيکي -ح
مقررات به وب سايت کسب و کار اينترنتي و بازاريابي شبکه اي اعطا مي گـردد و اعتبـار آن 

 .مطابق با مدت اعتبار پروانه کسب خواھد بود

ــــناف -ط ــــامانه اص ــــناف :س ــــه کســــب اص ــــدور پروان ــــي ص ــــامانه الکترونيک ــــه .( س ب
 ) iranianasnaf.ir :نشاني
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 فروشگاه مجازي: بخش اول

مرکز اصناف و بازرگان ايران و مرکز توسعه تجارت الکترونيکي موظفند با اتصال سامانه  -٢ماده 
اصناف و سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونيکي، کليه فرآيند صدور پروانـه کسـب فروشـگاه 

نامه به نحوي فراھم نماينـد اين آيين ) ٣(مجازي و اعطاي نماد الکترونيکي را مطابق با ماده 
بـه . تا امکان دسترسي ھمزمـان بـه مـدارک متقاضـي در سـامانه ھـاي مـذکور ايجـاد گـردد

طوري که پس از صدور پروانه کسب بدون نياز به اخـذ مـدرک مجـدد از متقاضـي نسـبت بـه 
 .اعطاي نماد اعتماد فروشگاه مجازي اقدام گردد

 :مجازي مراحل صدور پروانه کسب فروشگاه -٣ماده 

راه اندازي وب سايت فروشگاه مجـازي توسـط متقاضـي مطـابق چـک ليسـت ھـاي مرکـز -الف
 .توسعه تجارت الکترونيکي

توسـط متقاضـي در سـامانه مرکـز ) اطالعات ھويتي، کسب و کـار و محصـوالت( ثبت تقاضا -ب
گانـان ارجاع تقاضا بالفاصله براساس فھرست مرکز اصناف و بازر( توسعه تجارت الکترونيکي 

 ).ايران به سامانه اصناف 

ايـن آيـين نامـه و ارائـه ) ٤(احراز ھويت متقاضي و تکميل پرونده توسط اتحاديه مطابق ماده  -ج
عدم اعالم نظر در مدت ياد شده به منزله پـذيرش تقاضـا (پاسخ حداکثر ظرف مدت پانزده روز

 ).محسوب مي گردد

ن نامه توسط متقاضي در سـامانه اصـناف حـداکثر اين آيي) ٤(بارگذاري مدارک مندرج درماده  -د
 .ظرف مدت سه ماه پس از قبول تقاضا

اتحاديه موظف است بطور ھمزمان از دستگاه ھـاي اسـتعالم شـونده منـدرج در مـاده  -تبصره
 .اين آيين نامه استعالم نمايد) ٤(

ي شده با اصـل پس از تکميل پرونده و تطبيق مدارک بارگذار(صدور و تسليم پروانه کسب  -ھـ 
 .به متقاضي، حداکثر ظرف پانزده روز) آن

اعطاي نماد اعتماد الکترونيکي توسط مرکز توسعه تجارت الکترونيکي حداکثر ظرف سـه روز  -و
 .پس از صدور پروانه کسب

 :شرايط و مدارک صدور پروانه کسب فروشگاه مجازي -٤ماده 

 :عمومي-الف

 .سند مالکيت يا اجاره نامه دفتر کار يا اقامتگاه قانوني متقاضي .١
 .گواھي صالحيت فردي از نيروي انتظامي جمھوري اسالمي ايران .٢
بـدھي ماليـات قطعـي  یـا ترتيـب پرداخـت گواھي اداره امور مالياتي ذي ربط مبني بـر پرداخـت .٣

 .)ھاي مستقيمقانون ماليات " ١٨٦"موضوع ماده (شده
" ٣٠"مـاده ) ن(موضـوع بنـد (گواھي گذراندن دوره ھاي آموزشي احکام تجـارت و کسـب و کـار .٤

 .)قانون نظام صنفي
اساسـنامه مرکـز " ٣"موضـوع مـاده ( تاييد وب سايت توسـط مرکـز توسـعه تجـارت الکترونيکـي .٥

 .)توسعه تجارت الکترونيکي
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 .صوير شناسنامه و کارت ملي براي اتباع ايراني و يا گذرنامه و پروانه کار براي اتباع خارجيت .٦
تصوير کارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم يا پزشکي يا گـواھي اشـتغال بـه تحصـيل  .٧

 .براي آقايان کمتر از پنجاه سال سن

 :اختصاصي -ب

بـراي صـنوف ( شتي از مراکز بھداشتي، درمـاني کارت معاينه پزشکي و گواھي صالحيت بھدا .١
 .)قانون مواد خوردني، آشاميدني،آرايشي و بھداشتي ١٣مشمول قانون اصالح ماده 

پروانه تخصصي و فني يا ديپلم فني يا مدارک تحصيلي دانشگاھي مرتبط، يـا معرفـي يـک نفـر  .٢
 .)نفيقانون نظام ص ١٣براي صنوف مشمول تبصره ماده (واجد شرايط مذکور 

مصوبه ھيات مديره براي صدور پروانه کسب به نام مـديرعامل يـا يکـي از اعضـاي ھيـات مـديره  .٣
 .)براي اشخاص حقوقي(مطابق اساسنامه و آخرين آگھي روزنامه رسمي ثبت شرکت

بــراي (رضــايت نامــه محضــري ســاير شــرکاء بــراي صــدور پروانــه کســب بــه نــام يکــي از شــرکاء .٤
 .)مشارکت مدني

ارندگان پروانه کسب معتبر، که متقاضي پروانه کسب مجازي بـراي فـروش اينترنتـي د -تبصره
محصوالت واحد صنفي خود نيز مي باشند، پروانه کسب آنھا جايگزين موارد مندرج در رديـف 

 .اين ماده مي گردد) ب(بند) ٢(و ) ١(و رديف ھاي) الف(بند ) ٧(و) ٦(،)٢(،)١(ھاي 

سبت به ابطال پروانه کسب فروشـگاه مجـازي مطـابق قـانون و درصورتي که اتحاديه ن -٥ماده 
مقررات نظام صنفي اقدام کند، مرکز توسعه تجارت الکترونيکي مي بايست نسـبت بـه لغـو 

 .نماد الکترونيکي اقدام نمايد

فروشـگاه  تلکترونيکـي مبنـي بـر اسـقاط وب سـايھمچنين برابر اعـالم مرکـز توسـعه تجـارت ا
 .به ابطال پروانه کسب مطابق مقررات اقدام خواھد نمودمجازي، اتحاديه نسبت 

 

 شرکت بازاريابي شبکه اي: بخش دوم

 :مراحل صدور پروانه کسب شرکت بازاريابي شبکه اي -٦ماده 

توســط ) اطالعـات ھــويتي بــه ھمـراه فھرســت محصــوالت و طـرح ســوددھي(ثبــت تقاضــا -الـف
 .متقاضي در سامانه اصناف

عـدم اعـالم نظـر در (بررسي تقاضا توسط اتحاديه و ارائه پاسخ حداکثر ظرف مدت پانزده روز -ب
 ).مدت يادشده به منزله پذيرش تقاضا محسوب مي گردد

اين آيين نامه در سامانه اصناف، حداکثر ظـرف مـدت سـه ) ٧(بارگذاري مدارک مندرج درماده -ج
 .ماه پس از قبول تقاضا

است بطور ھمزمان از دستگاه ھـاي اسـتعالم شـونده منـدرج در مـاده  اتحاديه موظف -تبصره
 .اين آيين نامه استعالم نمايد) ٧(

ايـن آيـين ) ١٥(تاييد طرح سوددھي و نرم افزار مربوط توسـط دبيرخانـه کميتـه موضـوع مـاده -د
 .نامه
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ثبت شرکت به صورت سـھامي خـاص بـا موضـوع بازاريـابي شـبکه اي توسـط متقاضـي بـا -ھـ 
 .اين آيين نامه پس از تاييد طرح سوددھي) ١٥(في نامه دبيرخانه کميته موضوع ماده معر

 .اين آيين نامه) ٢٦(راه اندازي وب سايت شرکت مطابق ماده -و

پس از تکميل پرونده و تطبيق مـدارک بارگـذاري شـده بـا اصـل (صدور و تسليم پروانه کسب  -ز
 .به متقاضي حداکثر ظرف پانزده روز) آن

عطاي نماد اعتماد الکترونيکي توسط مرکز اصناف و بازرگانـان ايـران حـداکثر ظـرف سـه روز ا -ح
 .پس از صدور پروانه کسب

 :شرايط و مدارک صدور پروانه کسب بازاريابي شبکه اي -٧ماده 

 .سند مالکيت يا اجاره نامه دفتر مرکزي شرکت .١
اين آيين نامه درخصوص طرح سـوددھي و نـرم افـزار ) ١٥(تاييد دبيرخانه کميته موضوع ماده  .٢

 .مربوط
مصوبه ھيات مديره براي صدور پروانه کسب به نام مديرعامل يا يکي از اعضاي ھيات مـديره  .٣

 .مطابق اساسنامه و روزنامه رسمي ثبت شرکت با آخرين تغييرات
ــ .٤ ات مــديره و مــديرعامل از نيــروي انتظــامي جمھــوري گــواھي صــالحيت فــردي اعضــاي ھي

 .اسالمي ايران
 .اين آيين نامه) ٤(ماده ) الف(رديف ) ٧(و ) ٦(، )٤(،)٣(دارا بودن شرايط و مدارک بندھاي .٥
قرارداد با توليد کننده خـارجي و (داشتن مجوز توليد و يا قرارداد نمايندگي فروش توليدکننده  .٦

ر بـه مھـر اتـاق بازرگـاني و نماينـدگي جمھـوري اسـالمي ايـران در يا نماينده وي بايد ممھـو
 .)کشور مبدا باشد

پروانه کسب شرکت بازاريابي شبکه اي با ارائه مدارک فوق به نام مديرعامل يـا يکـي  -تبصره
براي تاسيس و ثبت شـعب . از اعضاي ھيات مديره با ذکر آدرس دفتر مرکزي صادر مي شود

) فردي غيـر بازاريـاب(خذ گواھي صالحيت فردي براي مسئول شعبه در اداره ثبت شرکتھا، ا
ايـن ) ١٥(از نيروي انتظامي جمھوري اسالمي ايران و اعالم به دبيرخانه کميته موضوع ماده 

 .آيين نامه براي صدور معرفي نامه مربوط الزامي است

 :طرح سوددھي بازاريابي شبکه اي بايد شامل موارد زير باشد -٨ماده 

 .ميزان پرداخت کميسيون و پاداش تعداد سطوح -الف

 .تعيين ميزان خريد ماھيانه بازارياب براي واجد شرايط شدن دريافت کميسيون و پاداش -ب

 .ميزان سود خرده فروشي -ج

 .پرداخت کميسيون بازاريان به صورت ماھيانه -د

 .تحديد سطوح پرداخت کميسيون و پاداش -ھـ 

بکه اي موظـف اسـت مـوارد زيـر را در فرآينـد بازاريـابي شـبکه اي شرکت بازاريابي ش -٩ماده 
 :رعايت نمايد

 .طرح سوددھي -الف
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 .فروش محصوالت مطابق فھرست ارائه شده و بارعايت ضوابط نرخ گذاري -ب

شرکت بازاريابي شبکه اي موظف است فھرسـت و قيمـت محصـوالت و نشـاني انبـار  -تبصره
 .خود را به مرکز اصناف و بازرگانان ايران اعالم نمايد

عدم اجبار خريد يا سرمايه گذاري و يا دريافت ھرگونه وجه از بازارياب، بـراي ورود بـه شـبکه  -ج
 .بازاريابي

حصوالت بيش از توان فروش و يا مصرف شخصي در يک دوره عدم تشويق بازاريان به خريد م -د
 .مشخص

ميزان فروش ماھيانه محصـوالت بـه بازاريابـان بـراي واجـد شـرايط شـدن دريافـت پـاداش و  -ھـ 
کميسيون ، براساس گزارش مبني بر انبارشدن کاال نـزد بازاريـاب مـي بايسـت قابـل تعـديل 

 .باشد

 .و منع فروش از طريق بازارياب به بازارياب ديگرفروش مستقيم محصوالت به بازارياب  -و

پرداخت کميسيون بازارصرفاً براساس فروش محصـوالت و در ازاي مشـارکت جمعـي سـطوح  -ز
 .باالتر در جذب و آموزش بازاريان جديد، نه عضوگيري

 .پرداخت پاداش يا جوايز بازاريابان غير از محصوالت شرکت باشد -ح

 ١٢حـداکثر طـي (بازارياب، باز پس گرفتن محصـوالت فروختـه شـده درصورت فسخ قرارداد  –ط 
کـه قابـل فـروش مجـدد اسـت واسـترداد مبلـغ دريـافتي ) ماه منتھي به تاريخ فسخ قـرارداد

کاالي مرجوعي منھاي ھزينه ارسال و باز پس فرستادن کـاال و سـود خـرده فروشـي تعلـق 
 .ليات غير قابل استردادگرفته شده به بازارياب از قيمت براي مصرف کننده وما

شرکت بازاريابي شبکه اي مي تواند کميسـيون پرداخـت شـده در ازاي فـروش کـاالي  -تبصره
 .مرجوعي را از کميسيون بعدي بازاريابان سطوح باالتر کسر نمايد

از طريـق ) از قبيل خريد، فـروش و پرداخـت کميسـيون ھـا(انجام تمامي تراکنش ھاي مالي -ي
 .به نام شرکتسيستم بانکي کشور 

 .بازارياب به صورت دوره اي به وي ارائه گزارش گردش عمليات مالي ھر -ک

بازاريابان حق تشکيل جلسات را درخارج از شعب ندارندو مسئوليت نظارت بر شعب  -١٠ماده 
و فعاليت بازاريابان از قبيل تبليغات خالف واقع و تغييراستراتژي فروش برعھـده دارنـده پروانـه 

 .کسب است

سال سـن و کارکنـان دسـتگاه ھـاي اجرايـي و  ١٨جذب بازارياب از بين افراد کمتر از  -١١ماده 
سازمان ھاي صنفي داراي مسئوليت نظـارت بـر شـرکت ھـاي بازاريـابي شـبکه اي ممنـوع 

 .است

شرکت بازاريابي شبکه اي موظف به انعقاد قرارداد با بازاريابان براسـاس نمونـه فـرم  -١٢ماده 
ايـن آيـين نامـه و صـدور کـارت ) ١٥(طـابق الگـوي کـه کميتـه نظـارت موضـوع مـاده قرارداد م

شناسـايي عکـس دار ممھـور بـه مھـر شـرکت مشـتمل بـر نـام و نـام خـانوادگي، نـام پــدر، 
 .کدملي، کدواحد، شناسه بازارياب و نام شرکت است
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اخذ کد واحد اتصال دائم وب سايت شرکت بازاريابي شبکه اي به سامانه اصناف براي  -تبصره
 .به منظور عقد و فسخ قرارداد الزامي است

شرکت بازاريابي شبکه اي موظف است بـا مشـارکت بازاريابـان سـطوح بـاالتر، دوره  -١٣ماده 
منشـور اخالقـي  آموزشي مشتمل بر آموزش اين آيين نامه، مفاھيم بازاريـابي شـبکه اي و

 .نمايد شرکت را به طور رايگان براي ساير بازاريابان برگزار

شرکت بازاريابي شبکه اي مکلف است درصورت انحالل طبق قانون تجارت به نحـوي  -١٤ماده 
مصـرف  عمل نمايد که تعھدات خود را در قبال محصـوالت خريـداري شـده توسـط بازاريابـان و

کنندگان انجام دھد و حداکثر ظرف پانزده روز پـس از انحـالل يـا ورشکسـتگي پروانـه کسـب 
 .ال به اتحاديه تحويل نمايدخود را جھت ابط

 

 نحوه نظارت:بخش سوم

بـه منظـور نظـارت بـر عمکلـرد شـرکت ھـاي بازاريـابي شـبکه اي و فروشـگاه ھـاي  -١٥ماده 
حسب مورد کميتـه اي مرکـب از نماينـدگان مرکـز مجازي از حيث مقررات قانون نظام صنفي،

لکترونيکـي، وزارتخانـه ھـاي ، مرکـز توسـعه تجـارت ا)به عنوان ريـيس(اصناف و بازرگان ايران
اطالعات، ارتباطات و فناوري اطالعات ، نيروي انتظامي، اتاق اصناف ايـران و اتحاديـه صـنفي 

کميتـه مـذکور داراي دبيرخانـه اي اسـت کـه در مرکـز .مربوط با وظايف زير تشکيل مي شـود
ردنيـاز را اصناف و بازرگانان ايران مستقر اسـت و مسـئوليت ھمـاھنگي و انجـام مکتوبـات مو

 .برعھده دارد

 :ف کميته نظارتئوظا

 )ازجمله قرارداد بازاريابان و اساسنامه شرکت بازاريابي شبکه اي( تھيه فرم الگو -الف

 .اعالن فھرست گروه محصوالت مصرفي -ب

بررسي و ارائه نظر درخصوص طرح سوددھي متقاضيان پروانه کسب شرکت ھاي بازاريابي  -ج
 .مرکز اصناف و بازرگانان ايرانشبکه اي براساس ارجاع 

 .تعيين ضوابط درجه بندي فروشگاه ھاي مجازي و بازاريابي شبکه اي -د

بررسي عملکرد و رسيدگي به تخلفات فروشـگاه ھـاي مجـازي و شـرکت ھـاي بازاريـابي  -ھـ 
 .اعالم تخلفات به مراجع ذی ربط شبکه اي و حسب مورد

پروانه کسب از اتحادیه، مـانع اعمـال نظـارت مرکـز توسـعه تجـارت الکترونيکـی بـر  اخذ -تبصره
 .مربوط نخواھد بود کسب و کار اینترنتی مطابق مقررات

سه رنگ سبز، زرد و قرمز اسـت کـه ھريـک نشـانگر نماد اعتماد الکترونيکي شامل  -١٦ماده 
 :وضعيت عملکرد دارنده پروانه کسب به شرح زير مي باشد

 .رنگ سبز؛ قانوني بودن فعاليت

 .رنگ زرد؛ منطبق نبودن فعاليت با مقررات و داشتن حداکثر يک ماه فرصت براي رفع ايراد
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 .رنگ قرمز؛ تعطيلي موقت حداکثر به مدت شش ماه

ھاي مجازي و شرکت ھـاي بازاريـابي شـبکه  بروز ھريک از مواردزير توسط فروشگاه -١٧ماده 
 :اي تخلف محسوب مي شود

 .عدم رعايت ضوابط کسب و کار فروشگاه ھاي مجازي و بازاريابي شبکه اي -الف

 .عدم پرداخت حق عضويت به اتحاديه -ب

 .ن آيين نامهاي) ١٥(اده عدم اجراي مصوبات ھيات عالي نظارت و تصميمات کميته موضوع م -ج

 .عدم اجراي تکاليف واحدھاي صنفي مقرر در قانون نظام صنفي و آيين نامه ھاي مربوط -د

 :مراحل رسيدگي به تخلفات -١٨ماده 

 .تعيين و ابالغ موارد تخلف به دارنده پروانه کسب -الف

يخ ابـالغ، دفاعيـه دارنده پروانه کسـب مـي توانـد ظـرف مـدت پـانزده روز از تـار( اخذ دفاعيه -ب
 ).مستند خود را ارائه نمايد

اين ) ١٩(ساً مطابق ماده ادرصورت عدم پرداخت حق عضويت از سوي اعضاء اتحاديه ر -تبصره
 .آيين نامه اقدام خواھد نمود

 :درصورت احراز تخلف به ترتيب زير اقدام خواھد شد -١٩ماده 

 .روز مھلت براي رفع ايراد ١٥براي نوبت اول؛ تذکر و درج در پرونده و اعطا  -الف

 .به رنگ زرد نماد ، تغيير رنگ)درصورت تکرار(براي نوبت دوم  -ب

 .براي نوبت سوم، تغيير رنگ نماد به رنگ قرمز -ج

) يين نامـهحسب مورد و مطابق مقررات اين آ(تغيير رنگ نماد با اعالم کميته نظارت و يا اتحاديه 
توسط مرجع نماد الکترونيکي انجام خواھد شد و درصـورت انطبـاق فعاليـت واحـد صـنفي بـا 

 .مقررات اين آيين نامه حداکثر ظرف مدت سه روز، رنگ نماد سبز خواھد شد

درصورت بروز تخلفات گسترده، به منظـور پيشـگيري از عـوارض احتمـالي آن، کميتـه  -٢٠ماده 
في را حـداکثر تـا مـدت شـش مـاه تعطيـل و ھمزمـان بـه موضـوع نظارت مي تواند واحد صـن

 .رسيدگي نمايد

دارنده پروانه کسب درصورت تعطيلي واحد صنفي حق ايجاد تعھـد جديـد را نخواھـد  -١تبصره 
داشت و چنانچه تا پايان مدت مذکور، نسبت به برطرف نمودن ايراد و يا جبران خسارت وارده 

ف اسـت پـس از اخطـار پـانزده روزه نسـبت بـه ابطـال پروانـه اقدام ننمايد کميته نظارت موظ
 .کسب وي از طريق اتحاديه اقدام نمايد

فرد صنفي مي تواند اعتراض خود را به تعطيلي واحد صنفي ظـرف مـدت پـانزده روز  -٢تبصره 
دبيرخانـه موظـف اسـت شـکايت . پس از ابالغ، به دبيرخانه ھيات عالي نظـارت تسـليم کنـد

 .دت پانزده روز مطابق مقررات مورد رسيدگي قراردھدشاکي را ظرف م



  www.mosms.ir 

 

اتحاديه مکلف است با انقضاي مدت اعتبار پروانـه کسـب، اخطاريـه يـک ماھـه بـراي  -٢١ماده 
تمديد پروانه صادر نمايد و با اعالم اتحاديه رنگ نماد اعتماد الکترونيکي به رنگ زرد تغيير مي 

 .نفي درحکم واحد بدون پروانه تلقي مي شوديابد و درصورت عدم تمديد پروانه، واحد ص

 

 ساير مقررات: بخش چھارم

کليه دستگاه ھاي استعالم شونده موضـوع ايـن آيـين نامـه موظفنـد، حـداکثر ظـرف  -٢٢ماده 
اعـالم نظـر . مدت پانزده روز از تاريخ دريافت استعالم، نظر قطعي و نھايي خود را اعالم دارند

نه قيد و شرط و نظر مخالف نيز با ذکر علت و مستند به داليـل موافق بايد بدون ابھام و ھرگو
درغير اينصورت و يا درصورت عدم اعالم نظر درمھلت مقرر، به منزله نظر مثبت . قانوني باشد

تلقي مي گردد و پاسخ منفي دستگاه ھاي اسـتعالم شـونده خـارج از موعـد مقـرر مـانع از 
 .صدور پروانه کسب نخواھد شد

 :دگي به شکايات متقاضيان پروانه کسبرسي -٢٣ماده 

چنانچه اتحاديه درخواست پروانه کسب را رد کند يا با صدور پروانه کسب مخالفـت نمايـد، بايـد  .١
مراتب را حداکثر ظرف مدت پانزده روز با ذکر داليل مستند به طور کتبي به متقاضي و از طريـق 

 .وشگاه ھاي مجازي اعالم کندسامانه به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي در مورد فر
درصورتي که متقاضي نسبت به آن معترض باشد، مي تواند ظرف بيسـت روز از تـاريخ دريافـت  .٢

 .پاسخ، اعتراض کتبي خود را به اتاق اصناف ايران تسليم دارد
ساً و يا از طريق اتاق اصناف شھرستان محل استقرار دفتر و يا ااتاق اصناف ايران مکلف است ر .٣

 .اقامتگاه فرد صنفي، ظرف پانزده روز به اعتراض متقاضي رسيدگي کند
درصورتي که اتحاديه يا متقاضي بـه نظـر اتـاق اصـناف ايـران معتـرض باشـند مـي تواننـد ظـرف  .٤

دبيرخانه . تراض خود را به دبيرخانه ھيات عالي نظارت منعکس کنندبيست روز از زمان ابالغ، اع
ھيات عالي نظارت موظف است ظرف مدت پانزده روز به شکايت شـاکي رسـيدگي و نتيجـه را 

 .اعالم نمايد

 :شرايط تمديد پروانه کسب فروشگاه مجازي و شرکت بازاريابي شبکه اي -٢٤ماده 

بـدھي ماليـات قطعـي  یا ترتيب پرداخت مبني بر پرداختگواھي اداره امور مالياتي ذي ربط  .١
 .)قانون ماليات ھاي مستقيم) ١٨٦(موضوع ماده ( شده

بـراي صـنوف مشـمول قـانون اصـالح مـاده (داشتن کارت معاينه پزشکي داراي اعتبار زمـاني .٢
 .)ھاي مجازي قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بھداشتي براي فروشگاه) ١٣(
( نامه قبلي منقضي يـا باطـل شـده باشـد در صورتي که رضايت رضايت نامه محضري شرکا .٣

 .)درمشارکتھاي مدني براي فروشگاه مجازي

رسيدگي به اختالفات و دعاوي حقوقي ميان شـرکا اعـم از حقيقـي و حقـوقي بعـد از  -تبصره
 .صدور و تمديد پروانه کسب به عھده مراجع ذي صالح قضايي مي باشد

مھوري اسالمي ايران درصورت ثبت ھرنوع تغييرات درشـرکت تصوير آگھي روزنامه رسمي ج .٤
 .)براي اشخاص حقوقي(
) ٣٠(مـاده ) ن(موضـوع بنـد(گواھي گذراندن دوره ھاي آموزشي احکام تجارت و کسب وکـار .٥

 .)قانون نظام صنفي

دارنـدگان پروانـه کسـب مجـاز نيسـتند بـراي جلـب مشـتري دربـاره محصـوالت خـود  -٢٥ماده 
 .ليغ کنندبرخالف واقع تب
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مصـاديق تبليـغ . قانون نظام صنفي بـا آنھـا رفتـار خواھـد شـد) ٦٨(صورت طبق ماده  درغير اين
قـانون حمايـت از حقـوق مصـرف کننـدگان مـي ) ٧(خالف واقع مطابق آيين نامه اجرايي ماده

 .باشد

اطالعات زير بايد برروي وب سايت شرکت بازاريابي شبکه اي به نحو قابل رويـت درج  -٢٦ماده
شرکت ھاي بازاريـابي شـبکه اي درصـورت فـروش اينترنتـي موظـف بـه دريافـت نمـاد  .گردد

 :اعتماد الکترونيکي مربوط نيز مي باشد

 .دھيقانون نظام صنفي، مقررات مربوط به بازاريابي شبکه اي و طرح سو -الف

 .مشخصات فني و ويژگي ھاي کاربردي واقعي کاال يا خدمات -ب

روشي که مشتري درصـورت نيـاز  آدرس پست الکترونيکي، وب سايت، شماره تلفن و يا ھر -ج
 .بايستي از آن طريق با فروشنده ارتباط برقرار کند

ان ازجملـه قيمـت کـاال و يـا خـدمات، ميـز( کليه ھزينه ھايي که برعھده مشتري خواھد بـود -د
 ).ماليات ارزش افزوده و ھزينه حمل

شرايط و فرآيند عقد از جمله ترتيب و نحوه، تحويل و يا اجرا، فسخ، ارجاع و خدمات پس از  -ھـ 
 .فروش

نحوه اعالم انصراف مصرف کننده از خريد کاال و دريافت خـدمات مـي بايسـت از طريـق  -تبصره
 .لکترونيکي باشدقابل ثبت و استناد مانند ارسال پيام و يا پست ا

 .موجودي به روز انبار -و

 .ايجاد درگاھي براي رسيدگي به شکايات و نارضايتي ھا با قابليت ارائه کدرھگيري -ز

ھرگونه تغيير در فرآينـد کسـب و کـار فروشـگاه مجـازي ھمچنـين اساسـنامه، طـرح  -٢٧ماده 
ايـن آيـين نامـه ) ٧(و ) ٤(سوددھي و نرم افزار شرکت بازاريـابي شـبکه اي بـا رعايـت مـواد 

 .بالمانع است

مصرف کنندگان مي توانند با توجه به رنگ نماد اعتماد الکترونيکي و اطالعاتي که بـا  -٢٨ماده 
ستقيم به سامانه اصناف و يا مرکز توسعه تجارت الکترونيکي کسب مي نمايند از مراجعه م

 .قانوني بودن فعاليت واحدھاي صنفي موضع اين آيين نامه مطلع شوند

مـاده ) ٢٩(قانون نظام صنفي مشتمل بـر ) ٨٧(اين آيين نامه در اجراي تبصره ماده  – ٢٩ماده 
ھمکاري دبيرخانـه ھيـات عـالي نظـارت و وزارتخانـه تبصره توسط اتاق اصناف ايران با ) ١٣(و 

ھفتمين جلسـه ھيـات عـالي  و ھاي اطالعات و ارتباطات و فناوري اطالعات تھيه و در يکصد
 .به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد ١٤/٤/٩٤نظارت تاييد و درتاريخ 

 

 


