
 

 

  

 پروانه کسب(  دیصدوروتمد انیمتقاض ژهی)و
 ی قانون نظام صنف 12ماده  یینامه اجرا نییآ 14موضوع ماده 

 احکام تجارت وکسب وکار

  یکیو فروش الکترون دیخر
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 تعریف خرید و فروش الکترونیکی 

ونییک به فرآیند خرید و فروش کاال، خدمات یا اطالعاتر گفته یم  در یک تعریف ساده، خرید و فروش   الکتر

نت انجام یم شود.  ونییک و بر بستر شبکه اینتر  شود که از طریق ابزارهای الکتر

و  ارسال  پرداخت،  خرید،  و  جمله: جستجو،سفارش  از  بازار  فرآیند  و  ابعاد  تمام  زماتی که  دیگر  عبارت  به 

ونییک انجام  تحویلکاال یا خدمات از طری  ونییک و شبکه های کامپیوتری انجام پذیرد تجارت الکتر ق ابزار الکتر

 شده است. 

وری و زائد در انجام امور  ضی  اصیل این نوع از تجارت تسهیل فرآیندهای تجاری، حذف فرآیندهای غتر
ی

ویژگ

، کاهش هزینه های اداری
ی

 هزینۀ مکاتبات    بازرگاتی و کاهش هزینه ها از طریق بهبود و افزایش هماهنیک
ً
خصوصا

یان است. در این میان، فناوری های نوین ارتبایط مانند   سیبه بازار و افزایش تنوع برای مشتر ی بهبود دستر و نتر

اتی  ونیک نقش بسی ش و توسعه تجارت الکتر ونیک و تلفن های همراه در گستر انت، پست الکتر نت،  اکستر اینتر

 دارند. 

 مزایای خرید و فروش الکترونیک: 

ونییک از طریق وب سایت ها، باعث به وجود   ش روابط الکتر نت و گستر یس تمام مردم جهان به اینتر دستر

ییک شده است.در طرایح سایت هاتی که امروز کار   ی آمدن تجارتر پر سود و بدون محدودیت جغرافیاتی و فتر

یان تبدیل به رقابتر برای کسب درآ  نت شده است. تجارت را انجام یم دهند، جذب مخاطب و مشتر  مد در اینتر

ونییک عبارتند از:  ونیک و کسب و کارالکتر ین مزایای تجارت الکتر  مهمتر

 حذف محدودیت مکاتی و زماتی  -1

 کسب و کار بدون تعطییل  -2

یس رسی    ع به اطالعات -3  دستر

 امکان مقایسه قیمت و نوع کاالها  -4

 قابلیت استفاده از نظرات خریداران قبیل -5

 هزینه ها و کاهش زمان انجام کار کاهش   -6

 حذف دالل ها و واسطه ها  -7
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 ایجاد فرصت های تجاری و شغیل جدید برای صنایع و بنگاه های اقتصادی  -8

 امکان ارائه خدمات و محصوالتدر سطح جهاتی  -9

یان  -10  بهبود و ارتقاء سطح خدمات مشتر

ونییک -11  امکان استفاده از پرداخت های الکتر

 اندازی خرید و فروش الکترونیکی:  مراحل راه

طرایح و راه اندازی وب سایت: طرایح سایت، به روند برنامه ریزی، طرایح و ساخت صفحات و درگاه   -1

، تصویر، فایل های صوتر و تصویری و... متناسب با نوع   ی نتر گفته یم شود که یم توانند شامل متر های اینتر

 کاال یا خدمات ارائه شده باشند

یت ها معموال توسط طراحان سایت و با مشورت صاحبان مشاغل، ایجاد، به روز رساتی و نگهداری  این سا

 یم شوند. 

 ( نام دامنه، همان آدرس وب سایت است که منحرص به فرد یم باشد مانند: Domainخرید دامنه) -2

www.buasnaf.ir 

مراجعه کرده و بعد از ثبت نام در این سایت،    www.nic.irیم توان به سایت  جهت خرید و ثبت یک آدرس  

نتر نمود.   طبق مراحل اشاره شده در سایت، اقدام به ثبت یک آدرس اینتر

بان)  -3 ی نت است و وظیفه  Hostخرید متر بان یک رسور و در حقیقت یک نوع کامپیوتر بر روی شبکه اینتر ی (: متر

ه اطالعات موجود در سای فته به شبکه وصل شده  ذختر ت را بر عهده دارد. این کامپیوتر با وسایل جانتی پیسر

یس داشته باشند.   و بازدید کنندگان از این طریق یم توانند به وب سایت دستر

بان ی  خرید دامنه و خرید متر
ً
 توسط طراحان سایت انجام یم شود.(  (host) )معموال

نتر یا    -4 ونییک مشخصه ای به منظور دریافت مجوز کسب و کار اینتر ونییک: نماد اعتماد الکتر نماد اعتماد الکتر

نتر یم باشد. مرکز توسعه تجارت  اعتماد سازی کاربران در هنگام مراجعه به سایت ها و فروشگاه های اینتر

ح زیر  ونییک را بر عهده دارد. مراحل اعطای این نماد به رسر ونییک وظیفه اعطای نماد اعتماد الکتر  است: الکتر

ونیک به آدرس  -4-1 و ارسال درخواست   www.enamad.ir  مراجعه به سایت مرکز توسعه تجارت الکتر

ونیک.   برریس سایت بصورت شخص حقیقر یا حقوقر و دریافت تاییدیه از مرکز تجارت الکتر

http://www.buasnaf.ir/
http://www.enamad.ir/
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 مراجعه به اتحادیه و ثبت تقاضا در اتحادیه.  -2-4

انتظایم، گوایه گذراندن دوره   -3-4 وی  یا اجاره نامه، گوایه صالحیت فردی از نتر بارگذاری سند مالکیت 

  : ونیک در سامانه اصناف به نشاتی  www.iranianasnaf.irهای احکام تجارت و تاییدیه مرکز تجارت الکتر

نتر و کسب و کار به یک درگاه پرداخت دریافت درگاه پرداخت الکتر   -4-4 ونییک: امروزه هر درگاه فروش اینتر

ونییک ارائه نماید. به این منظور  ی خدمات بانیک را بطور الکتر ونییک نیاز دارد تا بتواند با سهولت بیشتر الکتر

 الم نمود. باید به بانک و یا وب سایت آن مراجعه نمود و درخواست خود را با پر کردن فرم های خاص اع

 برریس کسب و کارهای موفق و مرتبط، بازار و رقبا -5-4

ی و پایداری این ارتباط  -6-4  ارتباط موفق با مشتر

 حضور در شبکه های اجتماع  -7-4

 اعتماد به کار و کسب های الکترونیکی: 

ونییک در وب سایت یک فروشگاه، اعتماد به کار و کسب را به همراه دارد.   وجود و صحت نماد اعتماد الکتر

تاثتر زیادی در جلب اعتماد مراجعه کنندگان دارد و   ثالث  نتر توسط یک موسسه  اینتر تایید فروشگاه های 

ی احساس یم نماید و حتر در صورت سوء استفاده  مراجعه کننده از در امان ماندن اطالعات خود ایمتی بیشتر

 صالح مراجعه نماید.  از این اطالعات یم تواند برای شکایت به مراجع قانوتی ذی

 مدل های  خرید و فروش الکترونیکی: 

ونییک باعث به وجود آمدن مدل های   نت به عنوان اصیل ترین بستر ارتبایط در تجارت الکتر استفاده از اینتر

ونییک   گوناگون در این سبک از تجارت شده است.این مدل ها که حاصل تعامل سه گروه اصیل تجارت الکتر

مشتر  دولت،  تجارت  یعتی  مختلف  های  مدل  ش  و گستر توسعه  باعث  است،  اقتصادی  های  بنگاه  و  ی 

ونیک شده است.   الکتر

ونیک را یم توان از حیث تراکنش ها ) ( به انواع مختلقی تقسیم نمود که مهم ترین  Transactionتجارت الکتر

 آن ها عبارتند از: 

ی معامله، : به الگوتی از ت (B2B)ارتباط بنگاه تجاری و بنگاه تجاری  -1 ونیک گفته یم شود که طرفتر جارت الکتر

 بنگاه های تجاری هستند. برای مثال، عمده فروشاتی که محصوالتر را به خرده فروشان یم فروشند. 

http://www.iranianasnaf.ir/


1399ماه مهر ق اصناف مرکزاستان بوشهر.اتا  

 

4  

ی(    -2 ونییک گفته یم شود که بسیار رایج B2Cارتباط بنگاه مرصف کننده )مشتر : به الگوتی از تجارت الکتر

یان یم باشد.این نوع تجارت از طریق فروشگاه  بوده و ارتباط تجاری مستقیم ب ی بنگاه های تجاری و مشتر تر

ی انجام یم شود و تصوری است که بیشتر مردم از تجارت  ییک مشتر ی نتر و بدون نیاز به حضور فتر
های اینتر

ونیک دارند.   الکتر

 گان هستند. : در این مدل خریدار و فروشنده، مرصف کنند C2C ارتباط مرصف کننده با مرصف کننده -3

ی بنگاهها و سازمان های دولتر   -4 ی بنگاه ها و سازمان های    B2A  ارتباط بتر : شامل تمام تعامالت تجاری بتر

 دولتر یم باشد. پرداخت مالیات ها و عوارض از این قبیل تعامالت محسوب یم شود. 

ی دولت و شهروندان -5 ی دولت و توده مردم است که شامل بنگاه های اقتصادی   G2C ارتباط بتر : الگوتی بتر

ونیک یم باشد. موسسات دولتر و کلیه شهروندان یم باش  د. این الگو ییک از مولفه های دولت الکتر

ی دولت ها   -6 ی دولت ها در زمینه هاتی شبیه صادرات و    G2G  ارتباط بتر : این الگو شامل ارتباط تجاری بتر

 واردات است. 

 تعریف پرداخت الکترونیکی:

ونیک از طری ونییک و بر عبارت است از پرداخت پول در مقابل کاال و خدمات در تجارت الکتر ق وسایل الکتر

نت.   بستر اینتر

 ویژگی های یک پرداخت الکترونیکی مناسب: 

مجاز. امنیت ی از تحریف و دستیاتی به اطالعات توسط افراد غتر ی اطالعات به معنای جلوگتر  : ایمن ساختر

بررسی: و خط   قابلیت  اشکاالت  بتوان  لزوم  در صورت  تا  ثبت کند  را  مایل  عملیات  تمام  باید  اهای سیستم 

 احتمایل را ردیاتی کرد. 

ر نشوند.  قابلیت اطمینان:  سیستم باید به قدر کاقی مستحکم باشد تا کاربران در صورت بروز مشکل، مترصی

 حریم خصویص افراد رعایت شود.  گمنامی:

نتواند    عدم تکذیب: ی و متعهد سازد که گرویه  را مطمت  باید گروه های درگتر  نتر 
اینتر پرداخت  یک سیستم 

 الت را انکار کرده و یا به طور غتر قانوتی از زیر آن شانه خایل کند. معام
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ونییک باید در قسمت یا بازه زماتی مورد پذیرش باشند.   تقسیم پذیری:  کارت های الکتر

ونییک:   مزایای استفاده از پرداخت های الکتر

 ایجاد امنیت و عدم نیاز به حمل وجه -1

 زمان کاهش مراجعه به بانک و ضفه جوتی در  -2

 ایجاد نظم و دقت در حسابداری -3

وری -4  کاهش رفت و آمدهای غتر ضی

 هوا، سوخت و انرژی  -5
ی

 کاهش آلودگ

 کاهش هزینه های چاپ اسکناس -6

 کمک به بهداشت عمویم  -7

 افزایش قدرت بانک در مدیریت وجوه  -8

 کاهش هزینه ارائه خدمات بانیک به دلیل بانکداری غتر حضوری  -9

 نظام صنفی در خصوص صندوق مکانیزه فروش: آئین نامه موجود در قانون 

ی نامه جهت اجرای ماده   قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالیم ایران و با توجه به    121طبق این آئتر

 های به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتر کشور، صاحبان  
ی

هماهنیک

صندوق سامانه  از  استفاده  به  مکلف  افزار   مشاغل  نرم  سیستم  دارای  ای که  یارانه  یا  فروش  ه  ی مکانتر

ونییک )صورت حساب فروش( است، یم باشند.   فروشگایه و صدور فاکتور الکتر

ه فروش، از معافیت مقرر در قانون برای سال   ی صاحبان مشاغل در صورت عدم استفاده از صندوق مکانتر

 مربوطه محروم خواهند شد. 

ه فروش یا رایانه )اعم از سخت افزار یا نرم معادل هزینه خرید، نصب و ر  ی اه اندازی سامانه صندوق مکانتر

ی سال استفاده از سامانه فروش، کس خواهد شد.   افزار( از درآمد مشمول مالیات در اولتر

ی وزارت صنعت، معدن و تجارت،   تمایم کسب و کارهای خرد در کشور بر اساس تفاهم نامه ای که بتر

ه فروش  شورای اصناف و سازما  ی ن نظام صنقی رایانه ای کشور به امضا رسیده باید به صندوق مککانتر

 مجهز باشند. 

ه فروش چیست؟ ی  صندوق مکانتر

به منظور ثبت  از رایانه ای که دارای نرم افزار فروشگایه بوده و  ه فروش عبارت است  ی صندوق مکانتر

ک واحد صنقی مورد استفاده قرار  اطالعات خرید و فروش روزانه، نگهداری هزینه و موجودی کاال در ی
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ی سامانه فروش، مدیریت خرید، فروش، هزینه و موجودی   د. الزم به ذکر است که هدف از بکارگتر یم گتر

ونییک فاکتور فروش یم باشد   کاال توسط صاحبان مشاغل و صدور الکتر

ان   ی بودجه اش، مبادرت صندوق فروش انواع مختلقی دارد که هر حرفه، متناسب با نوع فعالیت خود و متر

ان   ی به انتخاب و خرید آن یم کند. بنابراین، به خوتی روشن است که صاحبان مشاغل مختلف با هر متر

ی به پیش   بودجه یم توانند به راحتر از این صندوق ارزشمند استفاده کنند و کارهای خود را با رونق بیشتر

ی   در امور خود به نحو چشمگتر
ی

 بکاهند. برده و از رسدرگیم و خستیک

صندوق های فروش از ابتدای پیدایش تا کنون به دالیل گوناگون مورد استفاده قرار گرفته اند که از جمله  

داری، ارائه فاککتور خرید   ین آنها یم توان به مواردی همچون حفظ پول نقد از گزند رسقت و کالهتی مهمتر

ان دقیق فرو  ی ی متر ی، ثبت اطالعات فروش بنگاه جهت تعیتر ش روزانه، مستند سازی مبادالت  به مشتر

اقتصادی و تقویت شیوه های حسابداری و نهایتا شفاف سازی در فرآیند کسب و کار و انضباط مایل در  

 ابعاد خرد و کالن اجتماع اشاره کرد. 

 


