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 عنوان دستور
  راه و ایجاد نحوه" خصوص  در ، معدن و تجارتصنعت وزیر  13/03/1397 مورخ ابالغیهایرادات وارد بر  بررسی 

 "آنها فعالیت ادامه و کشور شهرهای در ای زنجیره های فروشگاه شعب اندازی

 شرح دستور

 هایکانال است، توزیعی هایکانال و هاشبکه ساماندهی کاال، توزیع حوزه گذارانسیاست نظر مورد و مهم مسائل از یکی

 است توزیع هایکانال این از اینمونه ای زنجیره فروشگاههای. هستند مصرف و تولید بین ارتباطی هایپل واقع در توزیع

 بزرگ هایفروشگاه اقتصادی ساختارچرا که  .رودمی شمار به کاال توزیع نظام ساماندهی در ابزارها کارآمدترین از یکی که

 که گردد کاال توزیع های هزینه و قیمت کاهش به منتهی تواند می و است مقیاس هایجویی صرفه بر مبتنی ایزنجیره

 .است داده افزایش را بخش این در گذاریسرمایه جذب مناسب فضای سودآوری، پتانسیل کنار در گرفتن قرار با ویژگی این

 قاچاق کاالی حضور کاهشبیشتر و  نظارت و شفافیتافزایش  تامین، زنجیره طول کاهش هافروشگاه این وجودضمن اینکه 

 است. داشته پی در را توزیع نظام در

 اقتصادی کالن هایسیاست تغییر ؛باشد می کار و کسب فضای در ثبات وجود ی،اقتصاد شکوفایی و گذاریسرمایه الزمه لکن

 صدور . بنابراینشد خواهد ریسک افزایش و گذاریسرمایه اطمینان عدممنتهی بع  کار و کسب فضای در اختالل و

 عالی هیأت ریاست و تجارت و معدن صنعت، وزارت محترم مقام 13/03/97 مورخ 70766/60 شماره نامه نظیر هاییابالغیه

 از نشان اگرچه، است صادر شده صنفی های گزارش وصل مبنای بر در آن ذکر شده است که (1پیوست شماره ) نظارت

در آن در بعضی موارد مغایر قوانین و  شده ابالغ دستورات و شده اتخاذ تصمیمات مسئولین به این حوزه است اما توجه

صدور مقررات موجود می باشد و اجرای آن موجب ایجاد خسارت های محتمل به فعاالن این حوزه خواهد شد ضمن اینکه 

 و کسب محیط مستمر بهبود قانون 3 و 2 مواد احکام مغایر خود که است گرفته صورت اتحادیه این از نظر اخذ بدونآن 

 12 ماده کمیته دبیرخانه ای، زنجیره های فروشگاه کشوری اتحادیه درخواست مراتب به توجه با رو این از .باشد می کار

 .است نموده موضوع بررسی به اقدام

ایرادات و 

 مشکالت

سی گزارش       سی و برر شنا شکیل کارگروه کار صناف     پس از ت سیون بازرگانی داخلی اتاق ایران و اتاق ا های دریافتی از کمی

شماره    صدور ابالغیه  از فرایند تهیه و   تجارت و معدن صنعت،  وزیر 13/03/1397 مورخ 70766/60ایران، مالحظه گردید 

 ابالغ تا اجرا یرادات و مشکالتی را شامل می شود که به شرح زیر است:

صوص     -1 صمیمی درخ شگاه های زنجیره هر نوع ت شد و      فعالیت فرو ستای قوانین و مقررات موجود با ستی اوال در را ای بای

 تشکل مربوطه صورت گیرد.کسب نظر از  یستی باباقانون بهبود مستمر محیط کسب و کار  3و  2مستند به مواد ثانیا 

در متن ابالغیه از عبارات و اصطالحاتی با استناد به برخی مواد قانون نظام صنفی استفاده شده است که لزوما فحوای         -2

 :بعنوان مثالقانون نبوده و ناشی از برداشت نگاشته شده است، 

  در حالیکه  ؛"است  یکسانی و مشابهت در فعالیت صنفی شرط الزم برای تشکیل اتحادیه     " است که  آمده 1در بند

ستند  شکل  اتحادیه .کص.ن.ق 21 ماده به م ست  مت شابه  شغلی  های فعالیت با صنفی  واحدهای" از ا   "همگن یا م

 ؛داردبر در نیز را همگن شغلی فعالیت با صنفی واحدهای و نیست مشابهت صرفا اتحادیه تشکیل است لذا شرط

  یا برند، زیرمجموعه  مالکیت در اشتراک  اعتبار بههمگن  صنفی  گوناگون های فعالیت اجتماع" ذکر شده  1بند  در

یعنی به نوعی، فعالیت های همگن را از شمول یک اتحادیه خارج می نماید و نیز  "است  قانون با مغایر یک اتحادیه،
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ست که   2در بند  شکیل اتحادیه برای  آمده ا  مرتبط و متنوع کاالهای همزمانکه  ای زنجیره بزرگ های فروشگاه "ت

 ؛ مجاز است "را عرضه می نمایند (غیرهمگن) مختلف صنوف با

شابهت(،           عباراتاین اوال  صرفا م شد ) شکیل اتحادیه ذکر  شرط الزمی که برای ت  سوال  این با را مخاطببا لحاظ 

  همگن غیر شغلی های فعالیت یا است مشابه شغلی های فعالیت فقط مشتمل بر اتحادیه باالخره که نمایدمی  مواجه

 مغایر قانون است. در هرحال همانند علتی که در مورد قبل ذکر شد، ثانیا  شود می شامل هم را

، ضخخمن ارائه تقسخخیم بندی های جدید برای انواع فروشخخگاه های زنجیره ای )که 3و مشخخخصخخا در بند در متن ابالغیه  -3

سیس و         شرایطی جدیدی برای تا ست(  شت از قانون ا شی از بردا شگاه ها ادامه فعالیت نا ست؛     فرو شده ا ضع   کهدرحالی و

سیس  اجازه یا کسب  پروانه تاکنون فعال ای زنجیره بزرگ های فروشگاه  برای ست  شده  صادر  شعبه  تأ   اقدامات تمامی و ا

ست،  بوده خود زمان در حاکم قوانین با منطبق مربوطه، اتحادیه صمیم  هر لذا ا صوبه  مقرره، قالب در اقدامی یا ت  آیین یا م

ضوع  بر حاکم قوانین سایر  و صنفی  نظام قانون چارچوب در نامه، سبت  باید گردد مقرر یا اتخاذ مو شد  آینده به ن   نمی. با

سبت  تواند شاندن   تعطیلی به معنای بهگردد و اجرای این بند  اجرا آنان فعال های زنجیره و صنفی  واحدهای به ن تعداد  ک

 قابل توجهی از شعب فروشگاه های خواهد بود.

 شهرستان اصناف اتاق تأیید یا اجازه بهدر صدور پروانه کسب را منوط  کشوری اتحادیه فعالیت 4این ابالغیه ذیل بند  -4

ستان  صمت  های سازمان و  شتت و تعدد            ا سا ت سا ست، ا ضوع ا ست که فارغ از آنکه مغایر با مقررات حاکم بر مو نموده ا

تصخخمیم گیری در این موضخخوع را منجر می شخخود که بالتردید خالف نظر قانونگذار در ایجاد هماهنگی و نظام بخشخخی بر  

 سیستم توزیع است.

 این اجرای که اسخخت ذکر به الزم نیز گذاری بیان شخخده اسخختابالغیه که در مورد شخخرایط سخخرمایه  5 بند با ارتباط در -5

صالح  نهادهای سوی  از گذاری سرمایه  به مربوط قانونی الزامات رعایت به منوط مقررات ست  قانونی ذی  و قید اتحادیه و ا

و وضع هرگونه مقررات  ندارد ذیصالح های ارگان این سوی از صادره قانونی جوازات به نسبت اقدام و توجه از فراتر تعهدی

ست.      سایر مقررات ا صوص نیازمند لحاظ  شتت      جدید در این خ ست ت شگاه  با ارتباط در رفتاری ضمن اینکه بدیهی ا   فرو

 نوع ویژه به گذاری سرمایه کاهش در قطعاً ها فروشگاه این به نسبت دار دامنه تحوالت و تغییرات و ای زنجیره بزرگ های

ست و  آن خارجی شور  که مقطعی در هم آن شد،  خواهد ها سرمایه  فرار و گذار سرمایه  سردرگمی  موجب موثر ا  برای ک

 . است هایی سرمایه چنین نیازمند خود مستمر توسعه ادامه

سد نهایتا اینکه  -6 شبهاتی را برای مخاطب      6 بند به نظر می ر این ابالغیه درخصوص دریافت وجوه مالی توسط اتحادیه 

در پی خواهد داشت که پیش از ذکر آن در ابالغیه، به نظر می رسد ضروری است در مورد آن شفاف سازی صورت گیرد و 

 به اتحادیه ابالغ گردد یا از طریق مراجع قانونی پیگیری شود. مستنداً و مصداقاً

بندی جمعـــ

کارشناسی کارگروه

مــورخ 

27/04/97 

  و معدن صخخنعت، وزارت تعامل عدم" به نسخخبت ایزنجیره های فروشخخگاه کشخخوری اتحادیه اعتراض مراتب بررسخخی منظور

 احکام قانون 12 ماده کمیته دبیرخانه ،"13/03/1397 مورخ 70766/60 شخخخماره ابالغیه صخخخدور و اتحادیه این با تجارت

 .نمود کارشناسی کارگروه برگزاری به اقدام ،97تیرماه  27در تاریخ  ،کشور توسعه های برنامه دائمی

،  تولیدکنندگان و کنندگان مصرف  از حمایت سازمان  ،تجارت و معدن صنعت، وزارت  از نمایندگانی حضور  با نشست   این

صناف ایران،   سیون بازرگانی اتاق ایران  اتاق ا صی    بخش فعاالن برخی وکمی صو   هیأت رئیسگردید و طی آن  برگزار خ

  و شرکت  110 ذیل ایزنجیره فروشگاه  شعبه  3200 حدود که نمود اظهار ایزنجیره های فروشگاه  کشوری  اتحادیه مدیره

 ابتدای تا و گردید ابالغ اتحادیه داخلی ضوابط  نامه آیین 96 اسفند  در، نمود اشاره  وی. باشند می اتحادیه زیرمجموعه برند
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  صدور  به اقدام اتحادیه از نظر اخذ بدون صمت  وزارت بعد به تاریخ آن از لکن نداشت  وجود مشکلی  جاری سال  اردیبهشت 

 .گردید ابالغ و صادر وزیر امضای با که 13/3 مورخ ابالغیه نهایتا تا نمود اتحادیه داخلی ضوابط تغییر و مختلف های ابالغیه

 اگر نحویکه به اسخخت برده سخخوال زیر را ای زنجیره های فروشخخگاه وجودی ماهیت ابالغیه اینبنا به اظهار نماینده اتحادیه، 

 .  گردد تعطیل باید شعبه فروشگاه 2800 حدود در شود اجرایی

 این در مطلع وزارتخانه از دیگری نماینده بایسخخت می با این توضخخیک که تجارت و معدن صخخنعت، وزارتحاضخخر از  نماینده

 .است بوده کاال توزیع سنتی بخش درخواست به پاسخ در وزیر تصمیم وی نظر به که نمود اشاره یافت، می حضور ارتباط

پس از بررسخخی مسخختندات و تهیه گزارش کارشخخناسخخی توسخخط  که گرفت صخخورت اسخخاس این بر موضخخوع جمعبندی نهایتا

 ریاست  حقوقی معاونت عضویت  و حضور  ظرفیت از مندی بهره و 12 ماده کمیته صحن  در موضوع  طرحدبیرخانه کمیته، 

 .نماید کمک موضوع حل به تواند می کمیته در جمهوری

پیشنهادات 

 دبیرخانه

  های اتاق و کشوری های اتحادیه جمله از ها اتحادیه بین هماهنگی ایجاد .کص.ن.ق( خخخخه) 55 ماده به مستند قانونگذار

صناف  ستان    ا ست  قرارداده نظارت عالی هیأت عهده بر را ایران و شهر ستناد  اینکه از فارغ. ا صدور ابالغیه   بند این به ا در 

 مواجه حقوقی تردیدهای با تواند می اسخخخت آن در که اجمالی  دلیل  به وزیر صخخخنعت، معدن و تجارت،    13/03/97مورخ 

شد،  ضوعی  به پرداخت برای قانونی مجرای و مبنا تنها لیکن با ست  مو   نظارت عالی هیأت محترم رئیس اهتمام مورد که ا

 .  است شده منعکس ایشان ابالغیه در و بوده صنفی سازمان بر

 لذا پیشنهاد می گردد:  

 صخخالحیتابالغیه مزبور، این ابالغیه ملغی گردد و با توجه به  در موجود قطعی متعدد اشخخکاالت لحاظ با

 کار دسخختور در ، به همراه مدارک و مسخختندات کافی،اهتمام مورد موضخخوعات تمامی ،نظارت عالی هیأت

صوبه  و گیرد قرار نظارت عالی هیأت شوری  اتحادیه هماهنگ فعالیت مبنای هیأت، این م  ها اتحادیه و ک

 .باشد ذیربط های اتاق و

فهرست مدارک و 

 مستندات

 ؛نظارت عالی هیأت ریاست و تجارت و معدن صنعت، وزیر 13/03/97 مورخ 70766/60 شماره )ابالغیه( نامه . 1

 ؛(بعدی الحاقات و اصالحات با 24/12/1382 مصوب) کشور صنفی نظام قانون . 2

 مصوبه

ست  حقوقی مقرر گردید، معاونت ستندات  دریافت با جمهوری ریا شوری  اتحادیه مطالبات و م شگاه  ک   هایفرو

  ماده کمیته دبیرخانه را به نتیجه و وفصل حل را مسئله  تجارت و معدن صنعت،  وزیر با نشستی   طی ایزنجیره

 .نمایند اعالم 12

 


