
 

 

 
 
 

 

 رسته شغلیضوابط خاص 

  طالی آب شده و مصنوعات طال ، جواهر و نقره آنالینمعامالت سامانه 

                                                                                          
قانون نظام ( 21نامه اجرایی موضوع ماده ) ( آیین22( قانون نظام صنفی و تبصره ماده )12( ماده )7ه )مطابق تبصر -۱ماده 

اتحادیه کشوری ، جواهر و نقره مصنوعات طال ومعامالت آنالین طالی آب شده   سامانهرسته شغلی ضوابط خاص  صنفی،

 .گرددزیر تعیین میپروانه کسب به شرح و تمدید برای صدور  کسب و کارهای مجازی
                         :کد آیسیکو شغلی رسته  -2ماده 

 21221121 آیسیک با کد معامالت آنالین طالی آب شده و مصنوعات طال ، جواهر و نقره سامانه

افزاری و سخت  مشتمل بر انواع بسترهای نرم  ، سامانهمعامالت آنالین طال، جواهر و مصنوعات  منظور از سامانه -۱تبصره 

 است.خریدار و  تامین کننده افزاری آنالین بین

، ، جواهر و نقره دارندفروش طالی آب شده و مصنوعات طال( که قصد های آنالین فروشگاهی )پلت فرمسامانه –2 تبصره

 باشند.انه کسب مرتبط با طال و جواهر میدارای پرو تامین کنندگانداد با موظف به عقد قرار
 :در سامانه قابل عرضهکاالی  -3ماده

 جواهر و نقره ده ، مصنوعات طال ،طالی آب ش

 مصنوعات طال و جواهر باید دارای کد استاندارد تولید و طالی آب شده باید دارای کد عیار سنجی باشد. –تبصره
 محل فعالیت: -4ماده

مستلزم دارا بودن مکان پشتیبانی با سامانه آنالین معامالت آنالین طالی آب شده  و مصنوعات طال ، جواهر و نقره 

 باشد: میرعایت شرایط زیر 

های دارای مجوز از سازمان نظام سازی اطالعات کاربران بر روی سرورهای داخلی شرکتذخیرهمحل نگهداری و  -

 ای باشد.صنفی رایانه

طال و جواهر  محل نگهداری کاال توسط تأمین کننده در مکان ذکر شده در پروانه کسب صادره از اتحادیه صنف -

 باشد.

طالی آب شده و شغلی فروش  هایرستهدر منظور از تأمین کننده، شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه کسب  -تبصره

 از اتحادیه صنف طال و جواهر است. مصنوعات طال ، جواهر و نقرهیا فروش 
 اسباب و لوازم کار: -5ماده 

 وب سایت و یا اپلیکیشناز قبیل   سایبری(فضای مجازی )بستر  -الف



 

 

 
 
 

( قانون تجارت 33ان )مطابق با ماده )خریدارگیری در تصمیم اطالعات موثرمذکور باید دارای امکان نمایش  بستر –تبصره

 .باشدالکترونیک( 

های با در  واسط مجازبه منظور جلوگیری از دسترسی غیر برای ذخیره نمودن داده پیام مطمئن سیستم اطالعاتی  -ب

 دوام 
 ایمنی، انتظامی و بهداشتی:تجهیزات و تأسیسات  -6ماده 

احراز هویت خریداران از جمله استعالم از درگاه بانک و خدمات تراکنشی بر بستر مرکز ملی تبادل کار ساز و  -الف

 .اطالعات

 درگاه ثبت گزارش تخلفات  -ب

پست جمهوری سهامی از قبیل شرکت  نقلو  های معتبر و سیستم ایمن حملنامهبیمهگیری و استفاده از بهره -ج

 و دفاتر پستی معتبر و موسسات حفاظتی دارای مجوز. اسالمی ایران

 باشد.ان بر عهده صاحب سامانه آنالین میبه خریدار کاالفروخته شده تا قبل از تحویل  ارسال کاالهایمسئولیت  –تبصره

بانک مرکزی و یا استعالم از  که منوط بهتعیین اعتبار کسب وکار و یا  سقف تراکنشفرد صنفی مکلف است  -7ماده 

اساس قوانین و مقررات جاری  براست و  نامه بانکی و یا وثیقه ملکیهای بیمه و یا ارائه ضمانتانعقاد قرارداد با شرکت

 د.را رعایت نمای ،گردداعالم میو توسط اتحادیه  بالغا صالحکشور از سوی مراجع 

 باشد.ه بر عهده صاحب سامانه آنالین میاصالت، کیفیت و عیار طالی فروخته شده مطابق فاکتور صادر مسئولیت -8ماده 

جواهر  طال و و یا تأییدیه صادره از طرف اتحادیهپروانه کسب سایر افراد صنفی دارای داد با حداقل یک قرارارائه  -9ماده 

 برای شروع فعالیت الزامی است. آنالین فرد صنفی دارای سامانهبه عنوان تامین کننده از طرف 
نظام صنفی، انتظامی، بهداشتی، جاری کشور، از جمله قوانین و مقررات فرد صنفی مکلف است قوانین و مقررات  -۱1ماده 

حفاظت فنی و زیبا سازی ای، ممنوعیت فروش آنالین طال به صورت امانی، قانون تجارت الکترونیک، جرایم رایانهایمنی، 

گردد، رعایت و ربط ابالغ میهای مربوط به نرخ گذاری کاالها و خدمات را که از سوی مراجع ذیکار و دستورالعمل محیط

 اجرا کند.

تبصره براساس پیشنهاد اتحادیه، توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با ( 6)( ماده و 22این ضوابط خاص در ) -۱۱ماده 

پروانه کسب ملزم به رعایت مفاد آن و تمدید همکاری اتاق اصناف ایران تعیین و از تاریخ ابالغ، اتحادیه موصوف جهت صدور 

 باشد. می

 

 دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر 

 های صنفی کشور سازمان                                                                                                                                                        
 


