
 

 به منظور آشنایی با برخی ضوابط و مقررات بازاریابی شبکه ای 

گردد: ، موارد ذیل جهت اطالع بازاریابان اعالم می و جلوگیری از تضییع حقوق بازاریابان  

ای که در سایت نتورک مارکتینگ           های بازاریابی شبکه شرکت  

www.networkmaketing.mimt.gov.ir   اند، دارای مجـوز  رسـانی شده اطالع

باشند و  ای از وزارت صنعت، معـدن و تجارت می فعالیت بازاریـابی شبکـه

و ارتبـاط دیگر اداری، مالی و تشکیالتی با مراکز دولتی، قضایی گونه وابستگی  هیچ

ها وجود  های دارای مجـوز و بازاریـابان شاغـل در شرکت و امنیتی برای شرکت

 خواهد داشت.پیگرد قانونی نـدارد و هر گونه ادعا در این زمـینه 

 طور صحیح نام به اطالعات هویتی و سایر مشخصات خود را در زمان ثبت

 شروع به فعالیت نمایید.کد واحد بازاریابی وارد نمایید و بعد از دریافت  

 مسئولیت ثبت اطالعات نادرست بر عهده بازاریاب خواهد بود. 

 اطالعات مربوط به کلمه کاربری و رمز عبور خود را در اختیار سایر

 بازاریابان قرار ندهید. هرگونه مسئولیت در خصوص ثبت درخواست 

 خروج، انجام سفارش، محل تحویل کاال و ...، بر عهده بازاریاب خواهد بود. 

 خرید تحـت تأثیـر تبلیغات کـذب و دروغین اقدام به خریـد مازاد بر نیـاز خود و 

 های خود و میزان فعالیت به درآمدهای . بازاریابان بر اساس تواناییغیرواقعی نکنید

 نام و یا جذب افـراد بدون توانایی  یـابند لذا منحصراً انجام ثبـت مناسب دست می 

ای نخـواهد داشت. ثبت  سازی، نتیجه فروش کاال و تمـرکز بر روی شبـکه

 سفـارش  خرید صرفاً  با انگیزه دریافت پورسانت به ضرر بازاریاب خواهد بود.

های مالی بین بازاریاب و شرکت از طریق سیستم بانکی کشور تمامی تراکنش  

 باشد. همچنین صورت دستی خالف مقررات می گیرد انتقال وجه به انجام می 

 بانکی خود به سایر بازاریابان از در دسترس قراردادن اطالعات حساب و کارت 

 خودداری کنید. پورسانت استحقاقی شما نیز توسط شرکت به حساب شخصی  

 شود. شما واریز می

و شرایـط طـرد درآمـدی         از بررسی قیمت و کیفیت کاالی مصرفی        بعد  

هـای    شرکت، سفارش خود را انجام دهید. انجام خرید اجباری و یا استراتژی            

 خریـد در مبـالغ مشـخـص جزء تخـلفـات محسـوب می شود.

کاال در صورت عدم امکان فروش برای شما وجود دارد؛ اما  بازخریدامکان 

 بایست شرایط بازخرید را داشته باشد. باید بدانید که کاالی شما می

 در زمان تحـویل کاال از صحـت و سالمت کاالی خریداری شده 

 مطمئن شوید و از دریافت کاالهای معیوب و یا مغایر با سفارش

 خودداری کنید. 

 ای برای شما وجـود امکان فعالیت همزمان در چند شرکت بازاریـابی شبـکه 

 ندارد، قبل از ثبت درخواست خروج )لغو قرارداد( از شرکت اولیه و گذشت 

 نام و دریافت کد واحد برای بازاریابان در شرکت جـدید روز، امکان ثبت 51 

 وجود ندارد. 

 نام و خروج امکان استعالم وضعیت فعالیت از حیث تاریخ ثبت

 های دارای مجوز با ارسال مشخصات و کدملی به  بازاریابان از شرکت 

 وجود دارد .  Unicode@mlmbook.irپست الکترونیکی   

دفاتر و شعب رسمی ای تنها در  برگزاری جلسات آموزشی بازاریابی شبکه

باشـد. لیست مربوط به شعب دارای مجوز در سایت  شرکت مجاز می

رسانی شده است به منظور  شـرکت و سایـت نتورک مارکتینگ اطالع

ها و سمینارهای شرکت از طریق دفتر مرکزی  آگاهی از برگزاری همایش

 شرکت اطالع کسب کنید.

ی فعالیت و نظارت بر شرکت های بازاریابی  تأسیس و نحوهمفاد دستورالعمل 

شبـکه ای و نمونه قرارداد شرکت ها با بازاریابان در بخش قوانین و مقررات 

  www.networkmarketing.mimt.gov.irسایت نتورک مارکتینـگ به نشانی 

در دسترس بازاریابان قرار دارد، توصیه می شود جهت آشنـایی با شرایط و 

ضوابط بازاریابی شبکه ای در کشور مفاد این دو متـن به دقت توسط بازاریابان 

 مطالعه شود .

 ای در سایت نتورک های دارای مجوز فعالیت بازاریابی شبکه لیست شرکت

 رسانـی شده است و وضعـیت فعالیت شرکت )فعال، تعلیق،  مارکتینگ اطالع 

 صورت برخط در سایت شرکت قابل دسترسی است، اتمام و ابطال مجوز( به

 ، امکان استعالم در خصوص 20000003سامـانه پیـامـکی همچنـین از طـریق  

 ای برای شما وجود دارد. های بازاریابی شبکه شرکت

آماده دریافت گزارشات تخلف و  30235520و  30235302های ارتباطی  شماره واحد بازرسی مرکز اصناف و بازرگانان با

 باشد. ای می های بازاریابی شبکه های بازاریابان در مورد شرکت نارضایتی
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 مرکز امور اصناف و بازرگانان

 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 معاونت توسعه بازرگانی داخلی

 مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران


