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به نام خدا

مقدمه
ســال  1398ســال بسیار پرتالطمی برای کســب و کارهای آنالین بود .از قطعی و کند شدن سرعت اینترنت تا سهمیه بندی بنزین و کاهش قدرت خرید مردم و
در نهایت شیوع ویروس کرونا دست به دست هم داد تا شرایط بسیار سختی برای اکثر کسب و کارهای آنالین به وجود بیاید.
اتحادیه کشوری کسب و کارهای آنالین به عنوان تنها تشکل رسمی کسب و کارهای آنالین در سال  98توانست تعداد اعضای خود را به میزان  1420افزایش
دهد.
در سال  98پس از گذشت حدود سه سال ،و با پیگیری های فراوان اتحادیه ،وزارت کشور با صدور دستورالعمل نظارت بر تاکسی های هوشمند فعالیت آنان
را در کشور به رسمیت شناخت که این اقدام را می توان آغاز فصل جدیدی برای کسب و کارهای آنالین ایران دانست.
اتحادیه سعی نمود در راستای حمایت از کسب و کارهای آنالین همچون سال  1397نسبت به مکاتبه و مذاکره با نهادهای مختلف حاکمیتی اقدام کند که جزئیات
آن در گزارش پیش رو منتشر شده است.
این گزارش با هدف نشان دادن بخشی از تالش های صورت گرفته توسط اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی منتشر شده است.
به طور قطع این اتحادیه در انجام وظایف خود در سال  98قصور و کم کاری داشته است که از همگان پوزش طلبیده و منتظر دریافت نقد و تحلیل کارشناسان
خواهد بود.

هیات مدیره اتحادیه کشوری
کسب و کارهای مجازی

پروانه های صادر شده به تفکیک استان ها
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شعبات رسمی کسب و کارهای مجازی در استان ها

برخــی از کســب و کارهــای عضــو اتحادیه
در راســتای ارائه خدمات بهتــر در برخی از
شهرهای کشــور اقدام به راه اندازی شعبه
نموده اند .بیشــترین تعداد شعبات مربوط
به شرکت های بازاریابی شبکه ای و تاکسی
های اینترنتی می باشد .هر کسب و کار برای
راه اندازی شــعبات خود باید اطالعات محل
شعبه به همراه مشــخصات نماینده شعبه
را بــرای اتحادیه ارســال تا پس از اســتعالم
از اداره اماکــن عمومــی ناجا نســبت به راه
اندازی شعبه اقدام نماید.
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پروانه های صادر شده به تفکیک جنسیت

خانم
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آقا

372
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آمار کلی پروانه های صادر شده به تفکیک

صفحه
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آمار مکاتبات در سال 1398
مکاتبات ورودی

1335

2999
مکاتبات خروجی

ً
یکی از اقدامات ثابت و مهم اتحادیه از زمان تاســیس تا به امروز احصاء مشــکالت کسب و کارهای آنالین و استارتاپ های و بررسی آن و نهایتا مکاتبه با سازمان های
مختلف جهت رفع موانع بوده اســت .خوشــبختانه در سال  1398تعداد زیادی از مشکالت مربوط به کسب و کارها با انجام مکاتبات و پیگیری های صورت گرفته رفع
شده است.

صفحه
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تعداد کلیک بر روی نماد اتحادیه

اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

776196
صفحه
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آمار بخش شکایات به تفکیک پنل

غیرعضو

عضو

پرونده

پرونده

559

مختومه پنل اتحادیه

1262

23

در حال بررسی پنل اتحادیه

15

58

ارجاع به مراجع قضائی پنل اتحادیه

46

کاربران کســب و کارهای آنالین در ایران می توانند به راحتی و با فشــردن چند کلیک نســبت به اعالم تخلف و شــکایت از کسب و کار مورد نظر خود از طریق وب سایت اتحادیه ،موارد را پیگیری نمایند.
اتحادیه کســب و کار مجازی بر اســاس وظایف ذاتی خود نسبت به دریافت شکایات صنفی به صورت الکترونیکی اقدام و پیگیری می نماید .کاربران می توانند از طریق این سامانه از کسب و کارهای عضو و
غیر عضو شکایت نموده و با دریافت کد پیگیری در مراجعات بعدی به سایت آن را رهگیری نمایند.

صفحه
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آمار بخش شکایات رسیدگی شده

43

229

درحال بررسی

59

درحال بررسی

1063

مختومه

پنل اتاق اصناف ایران،تهران و بازرسی صمت

مختومه

پنل نماد اعتماد الکترونیکی

43

229

درحال بررسی

مختومه

اتحادیــه کســب و کار مجــازی در ســال  1398نســبت بــه
دریافــت و رســیدگی به شــکایات ثبت شــده در پنل نماد
اعتمــاد الکترونیکی ،ســامانه مرکز رســانه هــای دیجیتال
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی ،اتاق اصنــاف ایران و اتاق
های اصناف شهرستان ها اقدام نموده است .این اقدام در
راستای کاهش مراجعات شــکات به سازمان ها و به صورت
کامال آنالین صورت گرفته است.

پنل وزارت ارشاد
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آمار کلی بخش شکایات
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مراحل رسیدگی به شکایات

صفحه
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هفت شهر رویداد های استانی ایران
جشــنواره وب و موبایــل اســتانی بــا هــدف کمــک بــه توســعه اکوسیســتم کســب و
کارهــای آنالیــن در شــهرهایی بــه غیــر از تهــران توســط اتحادیــه کشــوری کســب و کارهــای
مجــازی درســال جــاری بــرای اولیــن بــار بــا شــعار ایــران فقــط تهــران نیســت برگــزار گردیــد.
جشــنواره وب و موبایــل ایــران بــا قدمتــی  12ســاله بــه عنــوان یکــی از رویدادهــای بــزرگ
و رســمی کشــور در حــوزه وب ســایت و نــرم افزارهــای موبایــل فعالیــت مــی نمایــد.
این جشــنواره بــا دهها هزار شــرکتکننده ،به عنــوان بزرگتریــن عرصه رقابت میان وبســایتها
و نرمافزارهــای موبایــل ایرانــی در گروههــای مختلف شــناخته میشــود و از ابتدای زمان تاســیس
توانســته است نقش مهمی در رشد کیفیت و جایگاه حوزه وب و موبایل در میان مردم داشته باشد.
در رابطه با بخش اســتانی این رویداد آمده اســت « :ما در جشــنواره وب و موبایل ایران اعتقاد داریم
کــه ایران فقط تهران نیســت و اســتعدادها و منابع بســیاری در ســایر نقاط ایران در حال شــکوفایی
هســتند که ما نیز میتوانیم ســهمی در رشــد آنها داشــته باشــیم .از این رو در ایــن رویدادها با
دعــوت از برترینهــای حوزهی وب و موبایل ،صاحبان کســب و کارهای موفق در تهران و نیز زیســت
بــوم منطقه ،در راســتای انتقال تجربهها و اشــتراک گــذاری آنها با عالقمندان حــوزه وب و موبایل
در اســتانهای مختلف و نیز تســهیل شــبکه ســازی و ارتباط با افراد این حوزه ،قدم برداشــته ایم».
و در انتهای جشنواره وب وموبایل از  3کسب و کار برتر هر استان به نگاه داوران جشنواره تجلیل گردید.
بنیانگذاران و تیم کنفرانس وب و موبایل (هفت شــهر) امســال به شــهر های اصفهان ،مشهد ،رشت،
قزوین ،یزد ،بابلســر و شــیراز ســفر کــرده و امید داریــم برای ارتبــاط و تعامل بهتر با اکوسیســتم
نقــاط دیگر از کشــور عزیزمان ســال های آتــی افتخار حضور در شــهرهای دیگر را داشــته باشــیم.

صفحه
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استان هایی که هفت شهر میزبان آن بودند

صفحه
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اصفهان

هفــت شــهر،

اولیــن رویــداد هفــت شــهر در تاریــخ  ۲۴مــرداد مــاه  ۹۸در شــهر اصفهــان برگــزار شــد کــه در ایــن رویــداد آقــای ژوبین

عالقــه مند مدیرعامل اســنپ به عنوان ســخنران اصلی حضور داشــت .و دیگر ســخنرانان ایــن همایش جناب آقای گل شــیری رئیس اتــاق بازرگانی اصفهان
.2شــایان شــلیله ،دبیــر انجمن صنفــی کســبوکارهای اینترنتی و بنیانگــذار جشــنواره وب و موبایل ایــران .3میالد احرامپــوش ،مدیرعامــل و بنیانگذار
جشــنواره وب و موبایل ایران .4رضا الفتنســب ،عضو هیئتمدیرهی اتحادیهی کشوری کســبوکارهای مجازی و دبیر جشنواره وب وموبایل ایران نیز بودند.
صفحه
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مشهد

هفت شهر،

دومین رویداد هفت شهر نیز تاریخ  ۱۱مهر  98در مشهد برگزار شد .رضا اربابیان مدیرعامل و بنیانگذاری سایت نیازمندی

های شــیپور در این رویداد در پنل انتقال تجربه حضور داشــت .و نیز رضا الفت نســب ،عضو اتحادیه کشوری کســب و کارهای مجازی از آغاز
مذاکرات در رابطه با بازبینی دســتورالعمل نظارت بر تاکســیهای آنالین خبر داد .سرهنگ جواد جهانشیری ،رئیس پلیس فتای استان خراسان
رضوی که از سخنرانان دولتی جشنواره وب و موبایل ایران در مشهد بود ابراز امیدواری کرد.
صفحه
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هفت شــهر،

رشت

سومین رویداد در شهر رشت در تاریخ  ۲آبان با حضور اشــکان آرمندهی تشکیل شد .و رضا الفت نسب در افتتاحیه

این مراســم خبر از راهاندازی شــورای حل اختالف کسب و کارهای مجازی با کمک قوهقضاییه داد .و در ادامه با سخنرانی .1شایان شلیله .2میالد
احرام پوش .3دکتر باستی مدیر پارک علم و فناوری استان گیالن .4سعید حسینی بنیانگذر لیون کامپیوتر.5بابک سهرابی بنیانگذار جاجیگا
و  ...سومین جشنواره وب و موبایل استانی ایران پایان یافت.
صفحه
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قزوین

هفت شــهر،

در ادامه مســیر خود در  ۲۳آبان ماه به قزوین رســید و حمید محمدی مدیرعامل دیجیکاال در این رویداد با حضور در

پنل انتقال تجربه به پرسش های مختلفی از دیجی کاال پاسخ داد .رضا الفتنسب ،سخنگوی اتحادیه کسبوکارهای مجازی؛شایان شلیله و میالد
احرامپوش بنیانگذار جشنواره وبوموبایل ایران؛ محمد موسوی بنیانگذار کانون معلولین توانا و مدیرعامل فیروز حضور داشتند و در ادامه
رویداد با پنل چالش مشکالت اکوسیستم ادامه یافت.
صفحه
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یزد

هفت شهر،

در یزد به عنوان پنجمین شهر و در تاریخ  ۲۸آذر  ۹۸پذیرای علیرضا صادقیان مدیرعامل نت برگ بود .طبق روال شهر

های قبل در ابتدا با ســخنرانی رضا الفت نســب عضوهیات مدیره اتحادیه کشوری کســب و کارهای مجازی رویداد شروع شد و در ادامه محمد
علی طالبی ،استاندار شهر یزد با تاکید بر این موضوع که رویداد هفتشهر کمک بزرگی به اکوسیستم شهرهای مختلف خواهد کرد اعالم نمود:
با یک برنامهریزی درست و کمک از جوانهای خالق میتوانیم از تحریمها نیز گذر کنیم.
صفحه
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بابلسر

هفت شــهر،

در بابلســر به نمایندگی از اســتان مازندران در تاریخ  ۵دیماه ،میزبان ششــمین رویداد هفت شــهر بود که با حضور امیر حسین ناطقی

د زادگان ،رییس پارک علم و فناوری استان مازندران ،امیرحسین ناطقی ،همبنیانگذار
بنیانگذار اپلیکیشن کوییزآفکینگ برگزا ر شد .و دیگر مهمانان علی معتم 
کوئیز آف کینگز ،ابوالحســن منصوریان ،بنیانگذار فراآزمون ،محمد مرادی ،بنیانگذار کلید موفقیت و امیرحســین صادقی مشاور مدیرعامل شرکت پرداخت
الکترونیک سداد به عنوان سخنران حضور داشتند.در پایان سه استارتاپ “سمیار”“ ،حمل  ”۲۴و “بای مانی” به عنوان برگزیدگان تندیس دریافت نمودند.
صفحه
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هفت شــهر،

شیراز

در شیراز به عنوان آخرین شهر،جشنواره وب و موبایل میزبان مجید حسینی نژاد مدیرعال علی بابا بود  .این رویداد

در تاریخ  ۱۹دیماه برگزار شد  .مهرداد سهرابی ،مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان فارس از راهاندازی اولین کارخانه نوآوری در استان
فارس در آینده نزدیک خبر داد .سهرابی در اینباره گفت« :با تالشها و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،سرمایهگذاری عطار و
کارخانجات مخابراتی ایران ،دومین کارخانه نوآوری کشور با همکاری استانداری فارس و با حضور ریاست جمهوری به زودی افتتاح خواهد شد.
صفحه
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نشست کسب و کارهای مجازی با معاونت محترم دادستانی کل کشور
مورخ  98/09/17نشستی با موضوع تعامالت کسب وکارهای اینترنتی که در محل هتل هما تهران با حضور سرپرست محترم معاونت دادستانی کل کشور
در امورفضای مجازی و همکاران محترم آن معاونت ،هیات مدیره و اعضای کمیسیون های اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی و مدیران عامل کسب
وکارهای اینترنتی در حوزه های مختلف برگزار گردید.
شایان به ذکر است جلسه مذکور به منظور انتقال مشکالت صنف کسب و کارهای ایترنتی به معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور و هیات
مدیره اتحادیه جهت بررسی و پرسش و پاسخ در خصوص کاهش و یا رفع مشکالت صنف برگزار گردید.
صفحه
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سلسله جلسات مشاوره ای اختصاصی
جلسه کسب و کارهای مجازی با مشاوران
در راســتای پیگیری و حل مشــکالت مربوطه به کســب و کارهای مجازی ،اتحادیه
نسبت به برگزاری جلسات مالقات با مسئولین سازمان های مختلف برگزار نموده

است.

اداره نظــارت براماکن عمومی ناجا ،معاونت علمی و فنــاوری رئیس جمهور ،مرکز
توســعه تجارت الکترونیکی ،ســازمان امورمالیاتی ،پلیس فضــای تولید و تبادل

اطالعات ناجا و  ...بخشــی از ســازمان هایی هستند که در این جلسات حضور پیدا

نمودند.

این جلســات با حضور کارشــناس محترم این مراکز و اســتقبال صاحبان کسب و
کارهای مجازی در محل اتحادیه برگزار گردید.

مشاور مالیاتی اتاق اصناف

مشاور مرکز اصناف و امور بازرگانان

مشاور معاونت علمی ریاست جمهوری
صفحه
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کالسهای حقوقی
کارگاه «الزامات حقوقی اســتارتآپها» در اتحادیه کشوری کســبوکارهای مجازی با تدریس آقای محمدرضا نصراللهی ،مدیرموسسه حقوقی عصر نوین و مشاور حقوقی اتحادیه از
اســفند  1396تا اســفند  1398هر هفته در محل اتحادیه به صورت رایگان با موضوعات و به شرح مطالب زیر برگزار گردیده است.

که در این دوره ســرفصلهای ذیل مورد بحث و بررســی قرار گرفته و به سواالت صاحبان کسب و کارهای مجازی پاسخ های حقوقی الزم داده می شود.
 -1آموزش صفر تا صد قراردادهای مورد نیاز استارت آپ ها
 -2کارگاه تخصصی امور ثبتی مورد نیاز استارت آپ ها

 -3کارگاه تخصصی مجوزها و معرفی تشــکل های صنفی مرتبط با کسب و کارهای مجازی

 -4بررســی حقوقی بیزینس پلن ها و بیزینس مدل کسب و کارهای اینترنتی
 -5چالشهای حقوقی تولید محتوا و ســئو و تبلیغات دیجیتال

 -6کارگاه تخصصی امور حقوق عمومی کسبوکارهای اینترنتی

277

شرکت کننده

36

دوره کالس

صفحه
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سهمیه بندی بنزین

پس از اعالم سهمیه بندی سوخت ،اتحادیه کشوری کسب و
کارهای مجازی به عنوان متولی تاکسی های اینترنتی اقدام

به توسعه وب ســایت خود جهت درج اطالعات درخواستی
وزارت کشور نمود که این مهم با تالش همکاران در کمترین
زمان قابل استفاده گردید .بر این اساس تا زمان راه اندازی

سامانه ســماس توسط وزارت کشور ،تاکسی های اینترنتی

اطالعات مربوط به پیمایش ناوگان خود را از طریق ســامانه
اتحادیه به وزارت کشور می رسانند .این اقدام جز فعالیت
های اساســی و جدی اتحادیه در سال  1398بود که با لطف

خدا با موفقیت کامل انجام شد

صفحه
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توسعه نرم افزار سهمیه سوخت تاکسی

پس از اجرای طرح ســهمیه بندی بنزین در مهر ماه سال  1398اتحادیه در راستای تسهیل فرآیند اختصاص سهمیه سوخت
برای تاکسی های اینترنتی اقدام به توسعه سامانه اعالم پیمایش رانندگان تاکسی های اینترنتی گردید.
صفحه
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توسعه
نرم افزار بازرسی

صفحه
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گزارش بازرسی

گزارش بازرسی ها
0

0

2

1

267

914

926

4610

5000

4500
بازرسی موفق

4000
بررسی کارشناس

3500

3000

منتظر بررسی کسب و کار

2500
بررسی کمیسیون

2000
بررسی هیات مدیره

1500
بازرسی ناموفق

1000

500

0

بازرسی لغو شده
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نمای شماتیک رسیدگی به بازرسی صنفی

-1ارزیابی بارگذارع وب سایت و ودم آزمای ی ب دن
-2روایت قان ن مندع کسب و کار اینترنتی
بازرسی  90روزه

کسب وکارهاااع و ا
اتحادیااااو ک اااا رع

کسااااب و کارهاااااع
مجازع

چک لیست بازرسی

-3درج ل گ ع نماد و دارا ب دن اوتبار زمانی

تایید

-4تطابق اطالوات صاحب امتیاز نماد با پروانو کسب (ودم تغییر
شخصیت)
-5تطابق آدرس پستی اوالم شده در ل گ ع نماد با آدرس اوالم
شده در پروانو کسب مجازع
-6ودم تغییر فعالیت وب سایت
-7بررسی فرآیند ثبت سفارش آنالین در وب سایت
-8پیش بینی زبان فارسی در تمامی صفحات (در وب سایتهاع

پیگیرع کارشناس
بازرسی

چندزبانو)
-9بررسی تصاویر کاال یا خدمات

اوالم بو کسب وکار

صفحه
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کمیسیون ها
کمیسیون فنی:
در سال  1398کمیسیون فنی تعداد  10جلسه رسمی و  5جلسه مجازی با اعضای خود برگزار نمود که حاصل آن  12مصوبه بوده که اهم آن به شرح ذیل می باشد:

-1تهیه برنامه های الویت محور کمیسیون فنی (براساس وظایف مطروحه در ماده  9آئین نامه اجرایی تشکیل کمیسیونهای اتحادیه )
-2هماهنگی برای برگزاری آزمون صالحیت فنی از متقاضیان پروانه کسب با مجوز سازمانهای ذیربط
-3اظهارنظر در مورد تعیین ابزار فنی و متراژ مورد نیاز جهت اخذ پروانه کسب

-4ارسال نامه پیشنهادات کمیسیون فنی به هئیت مدیره محترم اتحادیه در  6بند

-5ارائه لیست شرکتهایی که مشمول اعمال ماده  28تداخل صنفی شده اند و در خواست برخورد قانونی با آنها

 -6ارائه لیست شرکتهایی که مشمول اعمال ماده  27قانون نظام صنفی شده اند و درخواست برخورد قانونی با آنها بدلیل داشتن کاربران زیاد و جلوگیری از کالهبرداریهای احتمالی
 -7با توجه به حساسیت بازاریابی شبکه ای  ،پیشنهاد تشکیل کارگروه تخصصی و ذیل کمیسیونهای اتحادیه جهت اخذ تصمیمات کارشناس

کمیسیون بازرسی:
گزارش تیتر وار عملکرد سال  1398کمیسیون بازرسی در  35جلسه حضوری تشکیل شده به شرح ذیل می باشد :

 - 1رســیدگی به وضعیت وب ســایت های مشــکوک به بازاریابی شــبکه ای  ،که از آنها دعوت به عمل آمد تا با حضور در کمیسیون به توضیح عملکرد خود پرداخته و بر اساس آن و

بررسی کارشناسی  ،اقدامات الزم صورت پذیرفت .

 - 2رسیدگی به موارد اعالم شده به اتحادیه و ارجاع شده به کمیسیون :

مثال  :درخواست رسیدگی به وضعیت شرکت متخلف از طرف سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

 - 3ورود مستقیم کمیسیون به مسئله وب سایت هایی که اقدام به خرید کاال از خارج می نمایند .

 - 4بازرسی حضوری و آنالین بیش از  200مورد کسب وکار
 - 5رسیدگی ویژه به وضعیت فعالیت تاکسی های آنالین

- 6رسیدگی به وضعیت کسب و کارهای فعال در مناطق آزاد تجاری و اقتصادی .

صفحه
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کمیسیون ها
کمیسیون آموزش:

کمیسیون آموزشی اتحادیه در سال  1398با بررسی و برگزاری جلسات مجازی و حضوری اقدام به :

- 1برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های حقوقی و مالی و سایر نیازمندیهای کسب و کارهای اینترنتی

 - 2تاییدیه و بررسی درخواست های واصله در خصوص حمایت مادی و معنوی از نمایشگاه ها و کنفرانس و همایش های فعال در این حوزه
-3هماهنگی و برگزاری جلسات با دستگاههای دولتی و مراجع ذیربط در خصوص افزایش ظرفیت های آموزشی

-4برنامه ریزی در خصوص تهیه محتوای آموزشی با توجه به شرایط فعلی(ویروس کرونا) و تامین نیازمندیهای آموزشی کسب و کارهای اینترنتی به صورت مجازی
کمیسیون حل اختالف:

-1برگزاری جلسات حل اختالف فی ما بین کسب وکارها و ایجاد صلح و سازش و اعالم نهایی آن به مراجع ذی صالح
 -2بررسی درخواست های شکایتی کسب و کارها از یکدیگر و انجام مکاتبات جهت تسهیل در امور

کمیسیون شکایت:

-1بررسی و رسیدگی به شکایات ثبت شده از سوی خریداران ،مصرف کنندگان در سامانه اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی از کسب و کارهای عضو و غیر عضو مطابق با فصل
( )8قانون نظام صنفی و برقراری مصالحه بین طرفین و در صورت عدم سازش اعالم مراتب به مبادی ذیربط مطابق با بند ( )1و ( )3ماده ( )6آیین نامه اجرایی تشکیل کمیسیون های

اتحادیه های صنفی.

-2بررسی و رسیدگی به شکایات ثبت شده از سوی خریداران ،مصرف کنندگان در سامانه اینماد از کسب و کارهای عضو و غیر عضو مطابق با فصل ( )8قانون نظام صنفی و برقراری

مصالحه بین طرفین و در صورت عدم سازش اعالم مراتب به مبادی ذیربط مطابق با بند ( )1و ( )3ماده ( )6آیین نامه اجرایی تشکیل کمیسیون های اتحادیه های صنفی.

-3بررســی و رســیدگی به شکایات ثبت شده از سوی خریداران ،مصرف کنندگان در سامانه وزارت ارشاد از کسب و کارهای عضو و غیر عضو مطابق با فصل ( )8قانون نظام صنفی

و برقراری مصالحه بین طرفین و در صورت عدم سازش اعالم مراتب به مبادی ذیربط مطابق با بند ( )1و ( )3ماده ( )6آیین نامه اجرایی تشکیل کمیسیون های اتحادیه های صنفی.

-4بررسی و رسیدگی به شکایات ثبت شده از سوی خریداران ،مصرف کنندگان واصله از سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران از کسب و کارهای عضو و غیر عضو مطابق با

فصل ( )8قانون نظام صنفی و برقراری مصالحه بین طرفین و در صورت عدم سازش اعالم مراتب به مبادی ذیربط مطابق با بند ( )1و ( )3ماده ( )6آیین نامه اجرایی تشکیل کمیسیون

های اتحادیه های صنفی.

-5بررســی و رســیدگی به شکایات ثبت شده از ســوی خریداران ،مصرف کنندگان واصله از اتاق ایران از کســب و کارهای عضو و غیر عضو مطابق با فصل ( )8قانون نظام صنفی و

برقراری مصالحه بین طرفین و در صورت عدم سازش اعالم مراتب به مبادی ذیربط مطابق با بند ( )1و ( )3ماده ( )6آیین نامه اجرایی تشکیل کمیسیون های اتحادیه های صنفی.

صفحه
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دسترسی ادارات صنعت ،معدن و تجارت استان ها
توسعه نرم افزار صمت استان ها

با توجه به نیاز سازمان های صنعت ،معدن و تجارت استانی به اطالعات کسب وکارهای قانونی و دارای پروانه کسب استان خود و نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی ،این اتحادیه
بستری برای دسترسی سازمان صمت هر استان فراهم نموده است

صفحه
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کارگروه تاکسی آنالین
کارگروه تاکسی آنالین:

کارگروه تاکسی های اینترنتی اولین کارگروه ایجاد شده در اتحادیه کشوری
کســب و کارهای مجازی اســت که با هدف رســیدگی به مشکالت و مسائل

تاکســی های اینترنتی راه اندازی شــده اســت .از آنجا که جنس مســائل و

مشکالت کسب و کارهای آنالین عضو اتحادیه در رسته های مختلف متفاوت

است اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی تصمیم گرفت که کارگروههای
جداگانــه در هر گــروه صنفی نظیــر حمل و نقل هوشــمند ،گردشــگری و

فروشگاههای اینترنتی تأسیس نماید .افراد صنفی که پروانه کسب اتحادیه

را دریافت کرده اند در صورت تمایل می توانند به عضویت کارگروه تاکسی
های اینترنتی درآیند .ریاســت کارگروه با رای گیری از اعضا از میان کسانی
که کاندید میشــوند با اکثریــت آرا و به صــورت دوره ای تعیین می گردد.
در جلســات کارگروه ضمن بررسی مشــکالت و موانع بر سر راه تاکسی های
اینترنتی با همفکری اعضا ،برای حل مسائل و مشکالت تصمیماتی اتخاذ می

گردد و در صورت نیاز نماینده ای جهت رایزنی با سازمان ها و نهاد ها انتخاب
میگردد.

مهمترین چالشــهای تاکسی های اینترنتی از ابتدا تا کنون ،بیمه کاربران راننده ،مشکالت قانونی و برخوردهای سلیقه ای شهرداریهای کشور و مشکالت مربوط به سهمیه بندی
ســوخت میباشــد که به لطف خدا و با تصویب دستورالعمل فعالیت تاکسی های اینترنتی و پیگیری مسئولین کارگروه و اتحادیه ،مشکالت با شهرداریها به کمترین میزان ممکن
رسیده است .همچنین پیگیری تخصیص اعتبار سوخت به کاربران راننده خوشبختانه به نتیجه رسیده و به ایشان اعتبار سوخت تعلق میگیرد.

در زمینه بیمه تامین اجتماعی هم اقدامات مثبت و مؤثری انجام شده که به محض اخذ نتیجه مطلوب به اطالع خواهد رسید.

ضمن مشکالت و موانع بر سر راه تاکسی ها در این کارگروه مطرح شده و با همفکری اعضا ،برای حل مسائل و مشکالت تصمیماتی اتخاذ می گردد و در صورت نیاز نماینده ای جهت
رایزنی با سازمان ها و نهاد ها در این کارگروه انتخاب می گردد.

از جمله مواردی که در این کارگروه تاکنون بررسی شده دستورالعمل نظارت بر مسافربرهای اینترنتی و پیگیری سهمیه سوخت تاکسی ها بوده است.
صفحه
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کارگروه طال و جواهر

کار گروه طال:

مطابق آیین نامه ماده  87قانون نظام صنفی صدور پروانه کســب و کارهای صنفی فعال در بستر

فضای مجازی الزامی بوده اســت.با توجه به مشکالتی که کسب و کارهای حوزه و الزام فعالیت در
چارچــوب قوانین و طبق دســتوراالعمل ضوابط خاص داخلی ،کارگروه طال بــا حضور اعضای هیات

مدیره ،مشاوران حقوقی ،هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران و مدیران عامل کسب و کارهای
فعال در این حوزه راه اندازی گردیده است.

پس از انجام تخلفات صورت گرفته توســط وبسایت سکه ثامن ،بنا به اعالم دادستانی کل کشور

صدور مجوز جدید برای کســب و کارهای حوزه طال و جواهر تا زمان تدوین و تصویب ضوابط خاص
کسب و کارهای فوق متوقف گردید .پس از آن کارگروه طال و جواهر با حضور فعالین و کارشناسان

این حوزه در اتحادیه تشکیل و دستورالعمل ضوابط طال و جواهر توسط این کارگروه تدوین گردید.
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کارگروه نیازمندی آنالین

کار گروه نیازمندی آنالین:
کار گرو ه نیازمندی های آنالین با توجه به حساسیت کسب و کارهای حوزه نیازمندی آنالین
و بــه دلیل تعــداد باالی کاربران اینگونه پلتفرم ها با حضور بســیاری از کســب و کارهای

مذکور جهت فعالیت در چارچوب قانونی و بررســی راه هــای جلوگیری از فعالیت دالالن در
فضای مجازی بوسیله ثبت آگهی و کنترل قیمت گذاری ها در بستر وبسایت های نیازمندی
راه اندازی گردید.
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کارگروه بیمه و مالیات
کار گروه بیمه و مالیات :
کارگروه بیمه و مالیات جهت رسیدگی و رفع مشکالتی که در طول زمان کسب و
کارها در حوزه بیمه و مالیات با آن برخورد می کنند تشکیل گردیده است.

کارگــروه مذکــور بــا برگــزاری جلســات مکــرر اقــدام بــه رایزنــی

جهــت تســهیل در امــور بیمــه و مالیــات اقــدام نمــوده انــد.

یکی از درخواســتهای مهم کســب و کارهــای آنالین راه اندازی کارگــروه بیمه و

مالیات بود که در آن مدیران مالی شــرکتها بتوانند نسبت به بررسی مشکالت و

موانع مالیاتی خود به سازمان امور مالیاتی اعالم نمایند که این مهم صورت پذیر

نیست و هم اکنون کارگروه بیمه و مالیات کسب و کارهای آنالین با حضور برخی
از کسب و کارها در اتحادیه جهت تسهیل در امور مالیاتی تشکیل شده است.
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خدمات به اصناف :
اتحادیه کشــوری کســب و کارهای مجازی از زمان آغاز فعالیت آمادگی خود را جهت ارائه خدمات آموزشــی به اصناف اعالم نموده است .اتحادیه های صنفی میتوانند در
صورت لزوم نسبت به بهره برداری از آموزش نحوه عرضه کاال و خدمات در فضای مجازی استفاده نمایند.

بال شک در صورت تعامل و همکاری بین این اتحادیه و اتحادیه های سایر صنوف شاهد رشد و توسعه بازار فروش آنالین محصوالت و خدمات خواهیم بود.
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راه اندازی شعبه حل اختالف کسب و کارهای مجازی
توسعه بخش بازرسی الکترونیکی
تولید محتوای آموزشی خرید اینترنتی امن

توسعه بخش شکایات

برگزاری کالس های آموزشی

ایجاد میز خدمت در دادسرای جرایم رایانه ای جهت ارائه خدمت به
مالبختگان فضای مجازی

برنامه های پیش رو

راه اندازی بخش پزوهش

معرفی خدمات کسب و کارهای آنالین به کسب و کارهای آفالین
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