به نام خدا

قوانين استفاده از خدمات
سايت فروشگاهی سامانه خدماتی ام آى ام برند در فضاى مجازى بسترى مناسب و امن براى پذيرش تبليغات
و فروش مستقيم انواع خدمات و محصولات كسب و كارها و مشاغل ايرانی با موازين قانونی در جامعه ميباشد.
در سال  ۷۹۳۱ايده نوين بازارسازى ديجيتالی ( ام آى ام  ) M.i.Mدر صنعت خدماتی ماركت اينترمديارى
 ( market intermediaryواسطه گرى فروشگاهی ) به روش ديجيتال ماركتينگ در فضاى مجازى و در
وب سايت ايرانی  www.mimbrand.irاجرا شده است.
عمده فعاليت سامانه الكترونيكی و خدماتی و فروشگاه اينترنتی ام آى ام برند (  ) MiM Brandدر حوزه
های فن آوری ديجيتال و همينطور در قالب طرح جامع كمپين حمايت از توليدات داخلی و توليدكننده های
ايرانی و همچنين كمپين حمايت از فروشگاههاى بومی و قانونی ايرانی و سرويس مديريت هزينه ها و طرح
عظيم رونق فروشندگان ايرانی به عنوان يك باشگاه مشتريان در زمينه ارائه انواع خدمات و محصولات متنوع
و با كيفيت و همينطور پذيرش رايگان تبليغات و فروش انواع خدمات و محصولات مجاز كاربران و توليدكننده
ها و كسب و كارها و مشاغل ايرانی با هدف ايجاد تحول در بازار و رونق بخشی كسب و كارها با حمايت از كالا
و خدمات ايرانی و در جهت رونق توليد و اشتغال زايی در جامعه بنا نهاده شده است.

با توجه به تأكيد مقام معظم رهبرى در حوزه اقتصاد مقاومتی در سالهاى اخير و همچنين نياز جامعه به بستر
سالم براى فعاليت جوانان  ،يكی از اهداف اصلی ديگر ما در سامانه ام آى ام برند ايجاد بسترى مناسب براى
افزايش توليد و درآمدزايی با تكيه بر نيروى جوان ايرانی می باشد.

 -۷تعريف خريدار و بازارساز
مشترى يا خريدار به شخصی گفته ميشود كه با اطلاعات كاربرى خود كه در فرم ثبت نام سايت درج كرده
است  ،به ثبت سفارش از هر محصول يا خدماتی كه در سايت و فروشگاه اينترنتی سامانه خدماتی ام آى ام
برند عرضه شده  ،اقدام كند.

بازارساز ؛ ( كاربرى كه به صورت اختياری مايل به استفاده از طرحهاى درآمدزايی فروش مستقيم شركت ام
آى ام برند می باشد) به شخصی گفته ميشود كه بعد خريد از سايت شركت ام آى ام برند  ،اقدام به فعاليت
در طرح درآمدزايی و فروش مستقيم خدمات شركت ميكند.
 -2موضوع
استفاده از كليه خدمات و محصولات ارائه شده در سايت اينترنتی  www.mimbrand.irو انجام تبليغات
حرفه اى و ارائه خدمات مشاوره به منظور معرفی  ،بازارسازى و فروش خدمات و محصولات شركت با نام لوح
گنجينه نگاه ارجان ( سامانه خدماتی ام آى ام برند ) به افراد حقيقی  ،حقوقی و كسب و كارها به عنوان
كاربر و يا بازارساز می باشد.
 -۹مدت قرارداد
از تاريخ ثبت نام به مدت يكسال می باشد.
 -۴حق الزمه
بر اساس فروش شخصی بازارساز طبق طرح تجارى ” فروش مستقيم ” به آدرس
اينترنتی https://mimbrand.irپورسانت فروش مستقيم به وى تعلق ميگيرد كه پس از درخواست
وجه از ناحيه كاربرى توسط بازارساز به صورت آنلاين تا حداكثر  ۵ساعت بعد از درخواست وجه از ناحيه
كاربرى  ،مبلغ درخواستی به حساب بانكی بازارساز ( به شماره كارت  ،حساب  ،شباى بانكی ) واريز می
گردد.

 -۵شرايط و تعهدات
 - ۵-۷شركت با نام لوح گنجينه نگاه ارجان ( سامانه ام آى ام برند ) متعهد می شود كه به طور منظم
بازارساز را در جريان اطلاعات ضرورى در مورد تغييرات كمی و كيفی خدمات و محصولات از طريق سايت و
كانال هاى ارتباطی شركت قرار دهد.

 - ۵-2ثبت نام در سايت رسمی شركت كاملاً رايگان می باشد.
 - ۵-۹خدمات و محصولات شركت ام آى ام برند  ،غير انحصارى بوده و شركت اين حق را دارد كه قراردادى
مشابه با ديگر افراد حقيقی يا حقوقی منعقد نموده و خدمات را به هر شخص ثالث ديگرى واگذار نمايد.

 - ۵-۴سامانه خدماتی ام آى ام برند متعهد ميشود همواره بهترين و جديدترين خدمات و محصولات را به
كاربران و مشتريانش ارائه دهد و همچنين شركت موظف است مرتبآ محصولات و خدمات خود را در وب سايت
خود بروز رسانی كند.

 - ۵-۵اين قرارداد هيچ گونه تعهد استخدامی براى شركت ام آى ام برند ايجاد نمی كند و از شمول قانون كار
و بيمه خارج است.

 - ۵-٦بازارساز ملزم به فعاليت و كار كردن در زمان يا مكان خاصی نمی باشد.

 - ۵-۱سامانه خدماتی ام آى ام برند می تواند پاداش هايی را مطابق مصوبه هيئت مديره شركت به بازارسازان
فعال خود پرداخت نمايد.

 - ۵-٨كاربر يا بازارساز موظف است قوانين و مقررات موجود در سايت  mimbrand.irدر خصوص چگونگی
استفاده از كليه خدمات و محصولات شركت را رعايت نمايد .همچنين كاربر يا بازارساز موظف است مرتب با
مراجعه به سايت از تغييرات جديد اطلاع يافته و مطابق با اين تغييرات عمل كند.

 - ۵-۳كاربر يا بازارساز متعهد می شود كه همه اطلاعات و اسناد فراهم شده توسط سامانه خدماتی ام آى ام
برند را محرمانه تلقی كند و از آنها در راستاى منافع خودش يا شخص ثالث استفاده نكند.

 - ۵-۷1كاربر يا بازارساز متعهد می شود كه در برنامه هاى آموزش و توضيحی ارائه شده توسط سامانه خدماتی
ام آى ام برند  ،اعم از سمينارها و دوره هاى آموزشی با هدف بروزرسانی اطلاعات و آشنايی نسبت به كليه
خدمات و محصولات و نحوه كسب و كار شركت كند.

 - ۵-۷۷كاربر يا بازارساز نمی تواند ادعا كند كه در استخدام شركت ام آى ام برند است.

 - ۵-۷2كاربر يا بازارساز نمی تواند به جاى خريدار يا هر شخص ديگرى سفارش محصولات يا خدمات بدهد.
هر شخص می بايد خودش مستقيماً در سايت رسمی ام آى ام برند با نام خودش ثبت نام كند تا كليه اسناد
مالی و ارسال پيامك  ،فعال سازى براى شخص خريدار ثبت و ارسال گردد.

 - ۵-۷۹كاربر يا بازارساز بايد خريداران را جهت استفاده از نرم افزار  ،سايت و خدمات و محصولات سامانه
خدماتی ام آى ام برند آموزش داده و از قوانين و شرايط استفاده از خدمات و محصولات به طور كامل مطلع
سازد.

 - ۵-۷۴كاربر يا بازارساز می تواند از ابزارهاى تبليغاتی مانند اينترنت  ،پيامك كوتاه و  ...مطابق قوانين كشورى
استفاده نمايد.

 - ۵-۷۵ارائه هرگونه اطلاعات غلط از محصولات و خدمات  ،قيمت محصولات و خدمات  ،نحوه كاركرد محصولات
و خدمات و  ...به خريدار توسط كاربر يا بازارساز به هر شكل ممنوع می باشد.

 - ۵-۷٦كليه مبالغ از طريق درگاه اينترنتی وبسايت سامانه ام آى ام برند به حساب شركت واريز می شود و
اخذ هر مبلغی از خريدار تحت هر عنوانی تخلف محسوب می شود.

 - ۵-۷۱كاربر يا بازارساز اختيار اهدا  ،فروش  ،واگذارى يا انتقال موقعيت كسب و كارى ( ناحيه كاربرى ) خود
را به ديگران ندارد.

 - ۵-۷٨ارسال هرزنامه پيامكی /اينترنتی ( ارسال ايميل و يا پيامك به كسانی كه مايل به دريافتش نيستند )
كاملاً غير مجاز است.

 - ۵-۷۳در صورت بروز هر نوع تأثير منفی بر كسب و كار و شهرت شركت  ،خسارت مادى و معنوى به وى
ناشی از نقض تعهدات قراردادى تخلف و عدول از شرايط ارائه خدمات و يا سهل انگارى در اجراى مفاد اين
قرارداد در نتيجه عملكرد كاربر و بازارساز  ،خسارات وارده و جرائم مربوطه می بايست محاسبه و ظرف مدت
يك ماه به شركت پرداخت گردد.

 - ۵-21كاربر يا بازارساز حق استفاده از علائم و نشانه هاى تجارى شركت را بدون مجوز كتبی و تأييديه هاى
رسمی مربوطه از خود سلب می نمايد.

 - ۵-2۷درصورتی كه كاربر يا بازارساز به تعهدات مندرج در اين قرارداد عمل ننمايد و يا نسبت به توقف نقض
تعهد و جبران خسارات و آثار سوء ناشی از آن اقدام ننمايد ،شركت مجاز به قطع كليه خدمات و سرويس ها
بدون استرداد وجه خواهد بود.

– ۵-22كاربر يا بازارساز می تواند يك نفر از خويشاوندان خود را به عنوان وارث در ميز كارش معرفی نمايد تا
در صورت فوت  ،مالكيت جايگاه وى به وارث مزبور منتقل شود .پس از فوت  ،وارث معرفی شده موظف است
با ارائه گواهی انحصار وراثت و ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر اينكه ساير وراث با حضور و تغيير جايگاه متوفی
به نام وارث موافقند به شركت مراجعه و تقاضاى تغيير اسم و مشخصات جايگاه را به نام خود بنمايد.

 - ۵-2۹با توجه به اينكه بعد از انجام هر خريد توسط مشترى يا خريدار در سايت ام آى ام برند  ،بلافاصله
محصولات و خدمات متنوع و با ارزش و كاربردى به مشترى يا خريدار تحويل داده ميشود و همچنين با توجه
به اينكه كليه پورسانت های فروش مستقيم كاربران و بازارسان به صورت آنلاين و روزانه محاسبه و پرداخت
ميشود  ،بنابراين پس از پرداخت وجه توسط مشترى يا خريدار و تحويل فورى محصولات و خدمات از طرف
پشتيبانی فروشگاه اينترنتی شركت به مشترى يا خريدار  ،امكان بازگشت وجه ممكن نبوده و مطابق اين بند
 ،شخص خريدار امكان استرداد وجه را از خود سلب می نمايد و شركت به چنين درخواست هايی ترتيب اثر
نخواهد داد.

مطابق با قوانين و مقررات خريد اينترنتی سن قانونی هر شخص برای ثبت نام و خريد اينترنتی
محصولات و خدمات در سايت ام آی ام برند بايد حتما  ۷٨سال به بالا باشد .بنابراين ثبت نام و
خريد خدمات و محصولات در سايت ام آی ام برند توسط افراد زير  ۷٨سال ممنوع می باشد.

اين قرارداد شامل عقد از راه دور بوده و ايجاب و قبول آن با استفاده از وسايل ارتباط از راه دور
است كه ثبت نام كننده آن را بدون هيچ گونه اجبار و اكراه و از روى صحت و سلامت و رضايت
كامل بوسيله امضاى الكترونيك و فشار دادن دكمه تاييد مطابق ماده  ۷1قانون مدنی و وفق ماده
 2و  ۱قانون تجارت الكترونيك اين قرارداد را منعقد و امضاء نموده است كه صيغة بيع شرعی و
قانونی بدينوسيله بين طرفين جارى می گردد.

