قوانین و مقررات
– 1تعاریف برخی اصطالحات:
شرکت :منظور شرکت سامانه تجارت جهاین سوم با نام اخت صاری  WTOیم با شد که با مجوز مرکز
امور اصننناو و بازرناناو وزارت صنننعتم معدو و تجارت شننرو به کار ن و ف و عا

ر زمینه بازاریا

شبکه ای محصوالت نانوم غذایی م چرم و آراییش و بهداشیت پوشاک یم باشد.

خریدار:

ر ی است که اجناس/کاالهایی را از سبد کاالیی شرکت  WTOخریداری ن اید .

کاال :ت ایم مح صوالیت که ر سبد کاالیی شرکت قرار ا شته و قابل عر ضه برای م شتریاو نهایی یم
باشد.

رم رخواسننت ه کاری :این رم به منظور ریا ت اطالعات ش ن ا ن ا را ی که مایل به ه کاری با
طرح رآمد زایی شرکت یم باشند طراحی شدف است.
سننایت شننرکت :پایااف اینترنیت رس ن

شننرکت بازاریا

شننبکه ای سننامانه تجارت جهاین سننوم به

آ رسwww.wtomlm.ir

ن ایندف روش /بازاریاب:

ر ی اسننت که با تک یل رم رخواسننت ه کاری موا قت خو را با قوانین

و مقررات روش محصننوالت سننامانه تجارت جهاین سننوم به روش بازاریا

شننبکه ای تک یل ن و ف و

ق صد روش م ستقیم کاالهای این شرکت را ار که ر صورت تأیید شرکت آو ر به عنواو ن ایند
روش ه کاری خو را با شرکت آغاز یم ن اید.
تر کار الکترونییک  :هر ن ایند روش از طریق شناسه و رمز عبوری که شرکت ر اختیار ایشاو قرار
یم هد یم تواند به ضایی که
و کنتر

تر کار الکترونییک نامیدف یم شو م به منظور انجام ت ایم عالیت ها

و مدیریت امور مایل خو

ستریس اشته باشد .

شنا سه  :کدی ا ست منح صر به ر که شرکت پس از قبو

تقا ضای ه کاری یک ش ص به عنواو

ن ایندف روش به وی اعطاء یم ن اید  .ر غیر اینصننورت نام کاربری ایشنناو تا زماو تک یل مدارک غیر
عا

خواهد شد.

•هر ر

قط با یک کد میل یا شناسه کاربری یم تواند ر سایت سامانه تجارت جهاین سوم ثبت نام

کر ف و عضو بازاریا

شبکه ای سامانه تجارت جهاین سوم شو .

•هیچ ش ص حقیقی ن یتواند با عنواو نام مستعار ر شرکت بازاریا

کند.

•هر ر موظف اسننت تصننویر کارت میل خو را به هناام ثبت نام ر سننایت سننامانه تجارت جهاین
سوم ر قس ت

تر کار قرار هد.

•هر ر موظف اسنننت متن قرار ا ه کاری با شنننرکت را از قسننن ت
حداکثر30روز آو را امضاء و برای شرکت ارسا

تر کار انوو ن و ف و طی

ن اید.

ر غیر اینصورت نام کاربری برای ایشاو تا زماو تک یل مدارک غیر عا

خواهد شد.

سازماو روش :
•هر ناف هر ن ایندف روش به عنواو روشنننندف کاالیی را بشروشننند و خریدار ت ایل به بازاریا

کاال

ن ایدم آنااف روشنننندف به منظور ا زایج حجم روش میتواند خریدار کاال را که ت ایل به کار بازاریا
ار به شرکت به عنواو متقایض ه کاری معر ی ن اید و شرکت

ر جدید را به عنواو ن ایندف روش

ر نروف روش روشنننندف معرو ر نظر نیر ی این مرحوه یم تواند ربارف ن ایندف روش جدید نیز
انجام نیر .
2الزامات ع ویم متقاضیاو برای عضویت ر سامانه تجارت جهاین سوم:•بالغ و ارای حداقل سن  18سا

ت ام

• ارای صالحیت های ع ویم برای کار باشد.
• ر هناام آغاز به کار و ر طو

مدت کار م نو ال عاموه نباشد.

•چنانچه بازاریاب از نظر مراجع قانوینم یک ر م نو ال عاموه و یا تحت پیار باشننندم هر زماو که
شرکت از این موضو مطوع نر
تعویق یم نر

م قرار ا را به صورت یکطر ه سخ یم ن اید و

تر کار اینترنیت وی

.

3مشروح رآیند مایل: 3-1ر صوریت که هر یک از اع ضاء سازماو روش به مدت  3ماف هیچ خریدی ندا شته با شد به عنواو
یک بازاریاب غیر عا

ر نظر نر ته شنندف و ه کاری با ایشنناو لیو میشننو و ه چنین یار به عنواو

ن ایندف روش یا بازاریاب شرکت محسوب ن

نر

.

3-2هرنو نه مال یات بر رآمد های ه کاراو روش که توسنننط ن ها
کارمز های ایشاو اع ا

شدف و مبوغ آو کسر میار

های بیربط ولیت تعیین نر

بر

.

3-3ت ایم اعضاء باید نز ییک از شعب بانک موت ارای حساب باشند.
3-4هر یک از اعضاء سازماو روش جهت ریا ت پورسانت موزم به ارائه ش ارف حساب بانیک قط به
نام خو ش یم باشد.
3-5ه ه پر اخت ها از طریق کارت بانک موت صورت یم پذیر .
3-6هر ر موزم اسنننت ر حش

و ناهداری کارت کوشنننج ن ایدی شنننرکت هیچاونه مسننن ولییت ر

صورت مشقو شدو و سو استشا ف از کارت شناسایی و کارت بانیک ندار .
3-7کارمز های بازاریاباو از مبوغ کاال پر اخت یم شو و مالیات بر ارزش ا زو ف و ح ل و نقل شامل
کارمز ن

باشد.

3-8هر نونه نزارش مایل موخر بر انجام ع ویات بانیک و با رج کد رهایری تراکنج ر سی ستم بانیک
کشور انجام یم نیر .
3-9شرکت متعهد یم نر

پورسانت ها و پا اش های هر بازاریاب شبکه ای را تا پایاو  7روز او

هر ماف ش یس به حساب بانیک ش ا بازاریاب واریز ن اید.

کاری

• شایاو توجه ا ست که شرط واجد صالحیت شدو ریا ت پورسانت ن ایندف برای ن ایندناو روش
مبوغ یک میویوو ریا

روش ش ا ر هر ماف (بدوو احتساب هزینه ارسا

) یم باشد.

3-10بازاریاب تنها یم تواند بستااو نسیب و سبیب رجه  1خو را به عنواو وارث معر ی ن اید.
3-11شننرکت انتقا
ارسا

جایااف و منا ع حاصننل از آو را به وارث تا زماین که وی نواهی انحصننار وراثت را

نکندم به رس یت ن

شناسد و ن

پذیر .

3-12پس از ریا ت نواهی انحصنننار وراثت و رم ثبت نام توسنننط شنننرکتم وارث یم تواند جایااف
ش ص سابق و کویه منا ع منتج از آو را ریا ت کند و وی متعهد به رعایت شرایط قرار ا و قوانین و
مقررات بو ف و موظف به انجام وظایف عضو سابق است.

4حقوق و مقررات مربوط به ن ایندناو روش: 4-1هر ن ایندف روش قط حق معر ی و روش کاالها و خدمات شرکت را ار .4-2 -ن ایندف روش هیچ وکالیت از طرو شرکت نداشته و ن

تواند ر رابطه با مذاکرات و عقد قرار ا

ها خو را ن ایندف شرکت اعالم ن اید مار ر موار خاص از سوی شرکت برای ای شاو مجوز ر س
صا ر نر

.

 4-3 -شرکت هیچ م س ولییت ر قبا

ا عاهای واهی ه کاراو روش ندار و حق اقامه عوی ن سبت به

ا عاهای مطروحه را برای خو محشوظ یم اند.
4-4ن ایندف روش حق ندار امتیاز خو را به ش ص یاری روختهم وانذار یا منتقل ن اید. 4-5بیاو عناوین مسننتعار م غیر حقیقی م ناقص و نیز بکر هر نونه شننرح عالیت برای شننرکت خارج ازموار مندرج ر اساسنامه م نو است.
  4-6ر آمد هر ن ایندف روش صر ا با توجه به پون رآمد زایی و روش مح صوالت شرکت تعیین یمشو .
 4-7-به هر ن ایندف روش یک

تر کار الکترونییک (اینترنیت) ج هت روش کاال های شنننرکت تعوق یم

نیر .
به منظور سنننتریس به

تر کار اینترنیتم به هر شننن ص نام کاربری و کو ه عبور اختصننناص ا ف یم

شننو ی بدیهی اسننت حشاظت از کو ه عبور به عهدف ایشنناو یم باشنند و شننرکت ر رابطه با هر نونه
عواقب نایش از عدم رعایت این بند هیچ مس ولییت ندار .
4-8هر ن ایندف روش یمبایسنننت از روشنننندناو تحت مدیریت خو ح ایت و پشنننتیباین ن و ف وآموزش و ه کاری با آنها را به منظور اط یناو از صحت ع وکر شاو بر عهدف نیر .
4-9متقاضنننیاو ه کاری و ن ایندناو روش یم باید اطالعات شننن اننن (نامم نام خانوا یگ مکد میلمآ رسم کد پسیت و ییی) خو را هناام ثبت نام برریس ن ایند تا از هرنونه خطای احت ایل جوونیری کنند .
رج اطالعات نا رسننت منجر به عدم پر اخت حق الع ل و تعقیب شنن ص مت وف به عنواو کالهبر ار
خواهد شد.

 4-10چنانچه ن ایندف روش یا متقایض ه کاری سنننعی ر رسنننوا یا خالت ر پایااف اطالعایت یا هرب یش از سی ستم کامپیوتری شرکت و یا وب سایت ن ایدم حق ع ضویت وی ورا" لیو یم نر
بایست ت ایم خسارات وار ف به شرکت را ر این رابطه متقبل نر

و یم

.

 4-11-شرکت بعد از برریس تقا ضای متقا ضیاو ه کاریم بر مبنای ا ستراتژی و قوانین خو حق قبو

و یا

ر پیشنها ایشاو را برای خو محشوظ یم ار .
4-12ن ایندف روش یمتواند اوطوبانه تقا ضای سخ قرار ا و ات ام ا امه ه کاری با شرکت را ن ایدیانجام این امر با ارسا

نامه الکترونییک به شرکت امکاو پذیر استی استعشای ن ایندف روش تا حداکثر

یک هشته پس از ریا ت رخواسننت و احراز هویت قطعی وی توسننط شننرکت برریس و قطعی خواهد
شد.
  4-13ر شرکت حق ع ضویت یا هیچ نونه وجهی برای آغاز بازاریامیتواند کامال رایااو و تنها به عنواو ن ایندف روش مشننیو

ریا ت ن

شو و هر ش ص

به عالیت و کسننب رآمد شننو ین ایندف

روش حق روش هیچکدام از کاالهای شرکت را به غیر از روش م ستقیم ندار مار ر موار ی که از
سوی شرکت روش برخی کاالها ر بازار سنیت مجاز اعالم شو .
  4-14ر صننورت عدم رعایت هر یک از بند های وق م شننرکت مجاز اسننت تا به صننورت یک جانبهه کاری خو را با ر مت وف سخ ن اید.
 5شرایط توزیع و عو ت کاال 5-1روش خرید و پر اخت وجه کاال:پر اخت به صورت آنالین ر سایت شرکت از طریق رناف های بانک موت انجام یم نیر .
•طبق اطالعیه شننن ارف  26پایااف اینترنیت ک یته نظارت بر شنننرکت های بازاریا

شنننبکه ایم چنانچه

ن ایندف رویش کاالهای خو را تا قبل از  30ام ماف و پر اخت پورسانت به شرکت مرجو کند  10رصد
از قی ت مصنننرو کنندف کاالی مرجو شننندف کسنننر یم نر

و مابقی به ن ایندف روش بازنر اندف یم

شو ی چنانچه برن شت کاال بعد از  30ام ماف و پر اخت پورسانت اتشاق بیشتدم عالوف بر ک سر  10رصدم
پورسانت پر اخت شدف نیز از مبوغ بازنر اندف شدف به ن ایندف روش کسر یم نر
•کاال یا کاالهای مرجو شدف یم بایست قابویت روش مجد
یا استشا ف کاال م کاال باز پس نر ته ن

.

اشته باشدی ر صورت هر نونه نقص

شو .

•ارجا کاال به عهدف مرجو کنندف خواهد بو ی این امر از طریق مراجعه حضنننوری مرجو کنندف به
انبار یا ییک از

اتر شننرکت و یا از طریق پسننت یا پیک امکاو پذیر اسننت و کویه هزینه های نایش از

ارجا به عهدف مرجو کنندف است.
• ر صورت سخ قرار ا بازاریابم باز پس نر تن محصوالت روخته شدف (حداکثر طی 12ماف منتهی
به تاریخ سنننخ قرار ا ) که قابل روش مجد اسنننت و اسنننتر ا مبوغ ریا یت کاالی مرجوعی منهای
هزینه ارسا

و باز پس رستا و کاال و سو خر ف رویش تعوق نر ته شدف به بازاریاب از قی ت برای

مصروکنندف و مالیات غیر قابل استر ا .
تب صرف -شرکت بازاریا

شبکه ای یمتواند ک ی سیوو پر اخت شدف ر ازای روش کاالی مرجوعی را

از ک یسیوو بعدی بازاریاباو سطوح باالتر کسر ن اید.

 5-2روش ریا ت کاال:• ریا ت از طریق پست
•مراجعه حضوری رب انبار

تبصرف :کویه کاالها قط به خریدار و یا ن ایندف قانوین وی تحویل یم نر
کاال زماو تحویلم از پذیر تن کاال خو
از ش ا پذیر ته ن

ی ه چنین ر صورت نقص ر

اری شنننو ی لذا پس از تحویل هیچاونه عذری مبر بر نقص کاال

شو .

3- 5زماو ریا ت کاال حداقل  2روز و حد اکثر ظرو مدت  10روز پس از خرید میباشننند ی خارج از این
مدت سشارش هندف به ازای هر روز تاخیر م ش و

هزینه ناهداری انبار با توجه به نرا انبار اری یم

شو .
4- 5کاربراو باید هناام سشارش کاالی مور نظر خو م رم سشارش را با اطالعات صحیح و به طور کامل
تک یل ن ایندی بدیهی اسننت رصننورت ورو اطالعات ناقص یا نا رسننتم سننشارش کاربر قابل پیایری و
تحویل ن واهد بو .
5 -5عو ت  :از زماو ثبت ریا ت کاال تو سط خریدار مدت  24ساعت زماو جهت تعویض بدوو قید و
شرط و یا رخواست باز پس نیری وجو خواهد اشت.
تب صرف : 1ر صورت رخوا ست باز پس نیری مبالغ پر اخت شدف بابت کارمز بازاریا
مابقی مستر میار

.

تبصرف : 2ر صورت استشا ف کاال م کاال باز پس نر ته ن

شو .

بند شج( : )6هرنونه مالیات بر ارزش ا زو ف که تو سط نها های بیربط ولیت تعیین نر
شرکت اع ا

ک سر شدف و

شدف و مبوغ آو از خریدار ریا ت میار

بر کاالهای

.

6تبویغ م آموزشم اطال رساین:6-1انجام هرنونه تبویغ م اطال رساینم م صاحبه به هر صورت اعم از مطبوعایت م اینترنیت ( سایت ها ووبالگ هام انج ن های نشتاو و سایر موار ) م را یو و توویزیوینم نصب پوستر و بیوبور م توزیع تراکت
و بروشنننورم برنزاری ه ایج ع ویم و ییی بدوو ریا ت موا قت قبیل و مجوز کتیب از شنننرکت م نو
استی ه چنین برای استشا ف از نام و آرم تجاری شرکت جهت انجام موار

وق به مجوز کتیب جدانانه

از شرکت نیاز است.
6-2نام شرکت م آرم تجاریم برو شورم کاتالوگم جزوات آموزیشم منابع و متووم منابع س عی و ب صریو یا سننایر منابعم تحت ح ایت قانوو مولف بو ف و حقوق تولیدم نشننر و مالکیت آو برای شننرکت ر
سراسر جهاو محشوظ است.
تبصننرف :عواقب هرنونه سننوء اسننتشا ف و خل و تصننرو ر جزوات آموزیش متوجه ش ن ص خاطی یم
باشد و شرکت هیچاونه مس ولییت ر این خصوص ن واهد اشت.
 6-3ت ایم اطالعات مربوط به کاالها (نو م وزوم تصنناویر کامل م قی ت ییی) به طور کامل و صننحیح راخل پایااف اینترنیت شرکت رج شدف است.
7-شرایط ع ویم:

 7-1شرکت تعهدی ن سبت به پر اخت خ سارات م ستقیم یا غیر م ستقیم نایش از ت وف ه کاراو روشبه خریداراو را ندار .موار ت وف شامل موضوعات بیل یم باشد:
•اغشا

خریدار به هر شکل و نوعی از ج وه اطال رساین نا رست ر بارف کاالها و خدمات شرکت

•هر نونه اه ا

ر تهیه اطالعات الزم و معر ی و ارائه موار آموزیش و پشتیباین

•انتسننناب القاب ولیت و یا غیر ولیت کابب به مدیراو شنننرکت ر هناام بازاریا

کاالها و خدمات

شرکت
•کویه موار مربوط به نراو رویش و کم رویش
•هر نونه ت طی از مشا قرار ا

7-2 -شنننرکت ر پذیرش ن ایندف روش به عنواو بازاریاب قبل از انجام امور بازاریا

م تار اسنننت و

ه چنین میتواند عضویت ن ایندف روش را ر هر زماو طبق صالحدید لیو ن اید.
7-3--ن ایندف روش قط به عنواو بازاریاب مسنننتقل برای شنننرکت بازاریا

میکند و کارمند شنننرکت

نیسنننتی لذا ن ایندف روش ن یتواند ا عایی مبر بر م ارج م بی ه اجباری م بی ه بیکاری حقوق ثابت
پا اش یا عیدی و سنوات از شرکت بکند.
7-4-ن ایندف روش موظف ا ست قبل از انجام هر نونه بازاریا

کویه قوانین مربوط به بازاریا

ای را از شرکت مطالبه و پس از اجرای کامل قوانین نسبت به بازاریا

شبکه

اقدام کند.

 7-5ن ایندف روش حق ندار هیچ نونه قرار ا ی را از طرو شننرکت با هر ش ن ص حقوقی و یا حقیقیامضاء ن اید.
7-6 -مجبور کر و هر ش ن ص برای عضننویتم بازاریا

و خرید از شننرکت مطوقا م نو اسننتی لذا ر

صورت آشکار شدو این مس وه شرکت نسبت به مسدو کر و شناسه ن ایندف روش اقدام و ایشاو
را به مراجع بیصالح معر ی مین اید.
 7-7ن ای ندف روش حق ندار هیچ نو نه و جه ن قدی را از مشنننتری یا بازار یا باو نروف روش خورخوا ست ن اید یا ح سا

غیر از ح ساب شرکت برای واریز وجه کاال به بازاریاباو یا م شتریاو معر ی

ن اید .بدیهی ا ست ر صورت چنین ت وشی شنا سه ن ایندف روش م سدو و اقدامات قانوین عویه وی
صورت میپذیر .
7-8-ن ایندف روش مجوز ایر کر و ن ایندیگ بدوو اخذ مجوز رس

از شرکت را ندار .

7-9ن ایندف روش موظف ا ست ر محیط شرکت با پو شج کامال مطابق با قوانین ج هوری ا سالیمایراو ظاهر شو و ر صورت تناقضم شرکت از حضور وی ر محیط شرکت جوونیری مین اید.
 7-10هر نونه اغتشاشم عالیت سیایس و عدم رعایت قوانین ج هوری اسالیم ایراو ر شرکت م نوبو ف و ر صورت م شاهدف رعایت نکر و قوانینم شنا سه ن ایندف روش م سدو و از ح ضور وی ر
شرکت و ن ایندیگ های شرکت برای ما ام الع ر جوونیری به ع ل خواهد آمد.
 7-11قانوو ورس ماژور و حوا ث غیر مترقبه برای شرکت برقرار است و پس از برطرو شدو عواقبحا ثه و راف اندازی ر س

کار موا قت نامه پا برجا خواهد بو و ر غیر این صورت کم لن یکن ا ست

و هیچ یوین بر عهدف شرکت نیست .

کویه مشا این موا قت نامه و تو ضیحات آو طبق موا  10و  190قانوو مدین تنظیم نر یدف ا ست و میاو
شرکت و کویه ه کاراو و خریداراو جاری و الزم االجرا ا ست و هرنونه ت طی از آو طبق قوانین حقوق
تجارت الکترونیک م قانوو مدین ج هوری اسننالیم ایراو و ضننوابط و مقررات شننرکت رسننیدیگ خواهد
شد.

